خالصه سوره مبارکه یس (ترجمه تفسیر المیزان)
سوره يس مكى است و هشتاد و سه آيه دارد
[سوره يس ( :)63آيات  1تا ]11
بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
يس ( )1وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ( )1إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )6عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ( )4تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ( )5لِتُنْذِرَ
قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ ( )3لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى َأكْ َثرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ( )7إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ َأغْالالً
فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ( )8وَ جَعَ لْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ ْم سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَ
ب
شيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْ ِ
() 9وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ( )11إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّ َبعَ الذِّكْرَ وَ خَ ِ
فَبَشِّرْهُ بِمَ ْغفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ ( )11إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْ ُتبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِما ٍم
مُبِينٍ ()11
ترجمه آیات
به نام خداى بخشنده مهربان،
يس (.)1به قرآن سراسر حكمت سوگند ( .)1كه تو به درستى و به يقين از مرسلين هستى ( .)6و بر صراط
مستقيم قرار دارى ( .)4كه خداى عزيز و رحيم آن را نازل كرده ( .)5تا تو با آن مردمى را انذار كنى كه
پدرانشان انذار نشده بودند و در غفلت قرار داشتند (.)3سوگند مىخورم كه فرمان عذاب بر بيشتر آنان صادر
شده در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد ( .)7ما به گردنشان غلهايى افكندهايم كه تا چانهشان را گرفته به
طورى كه ديگر نمىتوانند سر پايين آورده خود را ببينند ( .)8ما از پيش رو و عقب سر سدى دورشان كشيده
و ايشان را با آن پوشاندهايم ديگر جايى را نمىبينند ( .)9و (بنا بر اين) ديگر انذار كردن و نكردنت به حال
ايشان يكسان است چه انذار بكنى و چه نكنى ايمان نمىآورند ( .)11تو تنها كسى را انذار مىكنى و انذارت
در حق كسى مؤثر واقع مى شود كه قرآن را تصديق كرده و ناديده از رحمان خشيت داشته باشد ،پس تو او
را به آمرزش و اجرى كريم بشارت بده ( .)11ماييم كه مردگان را زنده مىكنيم و آنچه كردهاند و آنچه از
آثارشان بعد از مردن بروز مىكند همه را مىنويسيم و ما هر چيزى را در امامى مبين برشمردهايم (.)11

بیان آیات [غرض و محتواى سوره مبارکه یس و شان و فضیلت آن]
غرض اين سوره بيان اصول سهگ انه دين است ،چيزى كه هست نخست از مساله نبوت شروع كرده ،حال
مردم را در قبول و رد دعوت انبيا بيان مىكند ،و مى فرمايد كه :نتيجه دعوت حق انبياء ،احياى مردم است ،و
اينكه آنان در راه سعادت واقع شوند و حجت را بر مخالفين تمام كند ،و به عبارت ديگر تكميل هر دو دسته
مردم است ،عده اى را در طريق سعادت ،و جمعى را در طريق شقاوت.
آن گاه اين سوره بعد از بيان مساله نبوت ،منتقل مىشود به مساله توحيد ،و آياتى چند از نشانههاى وحدانيت
خدا را برمى شمارد ،و سپس به مساله معاد منتقل شده ،زنده شدن مردم را در قيامت براى گرفتن جزا ،و
جداسازى مجرمين از متقين را بيان نموده سپس سرانجام حال هر يك از اين دو طايفه را توصيف مىكند.
و در آخر دوباره به همان مطلبى كه آغاز كرده بود برگشته ،خالصهاى از اصول سهگانه را بيان ،و بر آنها
استدالل مىكند و سوره را ختم مىنمايد.
[توضیح و تفسیر آیات ":یس َو الْقُرْآ ِن الْحَكِیمِ  ...فَ ُهمْ غافِلُو َن"]
" يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  ...فَهُمْ غافِلُونَ" خداى تعالى در اين آيه به قرآن حكيم سوگند مىخورد بر اينكه
رسول خدا (ص) از مرسلين است .و اگر قرآن را به وصف حكيم توصيف كرد ،براى اين است كه حكمت
در آن جاى گرفته ،و حكمت عبارت است از معارف حقيقى و فروعات آن ،از شرايع و عبرتها و مواعظ.
جمله" إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" مطلبى است كه به خاطر آن سوگند خورد -كه بيانش گذشت و توصيف"
صراط" به استقامت ،به منظور توضيح بوده ،و گر نه در معناى خود كلمه صراط استقامت خوابيده ،چون
صراط به معناى راه روشن و مستقيم است ،و مراد از" صِراطٍ مُسْتَقِي ٍم" آن طريقى است كه :عابر خود را به
سوى خدا مىرساند ،يعنى به سعادت انسانىاش كه مساوى است با قرب به خدا و كمال عبوديت .و در تفسير
سوره فاتحه مطالبى كه براى اينجا مفيد است گذشت.
جمله" تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ" وصف قرآن است ،كه چون از وصفيت قطع شده ،بايد آن را به فتحه خواند .و
مصدر" تنزيل" به معناى مفعول است ،و حاصل معنا اين مىشود كه :منظورم از قرآن همين نازل شدهاى است
كه خداى عزيز رحيم كه عزت و رحمت در او مستقر است ،نازلش كرده.
و اينكه در آخر خدا را به دو صفت عزت و رحمت ستوده براى اشاره به اين معنا است كه او قاهرى است
كه مقهور كسى واقع نمىشود ،غالبى است كه از كسى شكست نمىخورد ،پس اعراض اعراض كنندگان از

عبوديتش او را عاجز ،و انكار منكرين خدايىاش ،و تكذيب تكذيب كنندگان آياتش ،او را ذليل نمىسازد ،و
او براى هر كس كه تابع ذكر (قرآن) شود ،و به غيب از او خشيت داشته باشد ،داراى رحمتى واسع است ،اما
نه براى اينكه از پيروى آنان و ايمانشان به غيب استفاده كند ،بلكه براى اينكه آنان را به سوى آنچه مايه كمال
و سعادتشان است هدايت فرمايد .پس او تنها به خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و قرآن بر او نازل
كرده ،قرآن حكيم ،تا مردم را انذار كند ،و در نتيجه كلمه عذاب بر بعضى ،و كلمه رحمت بر بعضى ديگر
مسلم شود.
" لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ" -اين جمله ،ارسال رسول و تنزيل قرآن را تعليل مىكند .معنايش
اين است كه :ما تو را تنها به اين غرض فرستاديم و قرآن بر تو نازل كرديم كه مردمى را كه پدرانشان انذار
نشده بودند و غافل بودند ،انذار كنى و بترسانى.
و در اينكه مراد از" قوم" چه كسانى است ،دو احتمال هست:
احتمال اول اينكه :مراد قريش و آنان كه ملحق به قريشند بوده باشد ،در اين صورت مراد از" آباى قريش"
پدران نزديك ايشان است كه انذار نشده بودند ،چون پدران دورتر ايشان امت اسماعيل ذبيح اللَّه (ع) ،و
همچنين پيغمبرانى ديگر بودند كه مبعوث بر عرب شدند ،مانند :هود و صالح و شعيب (ع).
احتمال دوم اينكه :منظور از" قوم" همه مردم معاصر رسول خدا (ص) بوده باشند ،چون رسول اسالم (ص)
تنها به قريش مبعوث نبود ،بلكه رسالتش جهانى و عمومى بود .در اين صورت باز منظور از پدران بشر آن
روز كه انذار نشده بودند ،همان پدران نزديكشان است ،چون آخرين رسولى كه معروف است قبل از پيامبر
اسالم مبعوث شده عيسى (ع) است ،كه او نيز مبعوث بر عامه بشر بود ،ناگزير منظور از پدران انذار نشده
مردم ،چند پشت پدرانى است كه در فاصله زمانى بين عصر پيامبر اسالم و زمان عيسى (ع) در اين چند صد
ساله فترت قرار داشتهاند.
ق الْقَ ْولُ عَلى أَکْثَرِهِ ْم ]"...
[معناى آیه ":لَ َقدْ حَ َّ
" لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" المى كه بر سر جمله است الم قسم است ،و معنايش اين مىشود
كه :سوگند مىخورم كه قول عذاب بر بيشترشان حتمى شد ،و منظور از" ثابت شدن قول بر اكثريت" اين
است كه :مصداقى شده باشند كه قول بر آنان صادق باشد.

و مراد از قولى كه بر آنان ثابت شده ،كلمه عذاب است ،كه خداى سبحان در بدو خلقت در خطاب با ابليس
ن".1
آن را گفت ،و فرمود ":فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِ َعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِي َ
و مراد از" پيروى شيطان" اطاعت او در هر دستورى است كه به وسيله وسوسه و تزوير مىدهد ،به طورى
كه گمراهى او در نفس پيرو ثابت شود ،و در دلش رسوخ كند ،چون از اين خطاب كه به ابليس كرده و
ن" 1برمىآيد
فرموده ":إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ ِمنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِي َ
كه پيروان شيطان چنين كسانى هستند.
[تمثیلى که حال کفار را در راه نیافتن و هدایت نشدنشان بیان مىکند (إِنَّا جَ َعلْنا فِي أَعْناقِهِ ْم أَغْاللًا ])...
" إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ َأغْاللًا فَ ِهيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ" كلمه" اعناق" جمع" عنق" -به دو ضمه -به
معناى گردن است .و كلمه" اغالل" جمع" غل" -به ضمه غين -است ،و غل -به طورى كه بعضى 6گفتهاند-
به معناى هر وسيلهاى (از قبيل طناب و زنجير و امثال آن) است كه با آن دست را براى شكنجه دادن و تشديد
عذاب به گردن ببندند.
و كلمه" مقمحون" اسم مفعول از ماده" اقماح" است و اقماح به معناى سر بلند كردن است .از اين كلمه
برمى آيد غلهايى كه در اهل دوزخ به كار مى رود ،طورى است كه بين سينه تا زير چانه آنان را پر مىكند ،به
طورى كه سرهايشان رو به باال قرار مىگيرد و ديگر نمى توانند سر را پايين آورند و راه پيش روى خود را
ببينند ،و آن را از چاه تميز دهند .و اگر كلمه" اغالل" را نكره (بدون الف و الم) آورده ،براى اين بود كه :به
اهميت و هول انگيزى آن اشاره كرده باشد.
و اين آيه شريفه در مقام تعليل آيه سابق است كه مىفرمود ":فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ".4
" وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَ" كلمه" سد" به معناى حائل بين
دو چيز است .و جمله" من بين أيديهم و من خلفهم" كنايه از همه جهات است .و كلمه" غشى" و" غشيان"
به معناى پوشاندن است ،مثال مىگويند ":غشيه كذا" يعنى فالن چيز او را پوشاند و فرا گرفت .و نيز مىگويند":

أغشى االمر فالنا" يعنى فالن گرفتارى شروع كرد فالنى را در خود فرو ببرد و بپوشاند .و اين آيه شريفه متمم
تعليل سابق است .و جمله" جعلنا" در اين آيه عطف است بر" جعلنا" در آيه قبلى.
و از تفسير فخر رازى حكايت شده كه در معناى تشبيهى كه در اين دو آيه آمده گفته است :مانعى كه نمىگذارد
آدمى در آيات خدا نظر كند ،دو قسم است :يكى از نظر در آيات أنفس جلو مىگيرد ،و ديگرى از نظر در
آيات آفاق ،موانع قسم اول را تشبيه كرده به غل و زنجيرى كه صاحبش را مقمح مىكند ،و نمىگذارد سر
خود را پايين آورده و خود را نگاه كند ،و چشم بر بدن خود بيفكند .و قسم دوم را تشبيه كرده به سدى كه
اطراف آدمى كشيده شده باشد و نگذارد انسان آفاق را ببيند و آياتى كه در آفاق هست برايش ظاهر گردد،
كسى كه مبتال به اين دو مانع شود به كلى از نظر كردن محروم مىماند.5
و معناى دو آيه اين است كه :كسانى كه از اين كفار ايمان نمىآورند ،براى اين است كه ما در گردنشان غل
افكندهايم و دستشان را بر گردنشان بستهايم ،و غل تا چانهشان را فرا گرفته و سرهايشان را باال نگه داشته ،به
همين حال هستند ،و نيز از همه اطراف آنان سد بستهايم ،ديگر نه مىتوانند ببينند و نه هدايت شوند.
پس در اين دو آيه حال كفار را در محروميت از هدايت يافتن به سوى ايمان ،و اينكه خدا آنان را به كيفر
كفرشان و گمراهى و طغيانشان محروم كرده ،مثل زده و مجسم ساخته است.
" وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْ َتهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" اين جمله عطف تفسيرى و بيانى است ،و تقرير است
براى مضمون سه آيه قبل ،و منظور از آنها را خالصهگيرى نموده و در عين حال زمينهچينى مىكند براى آيه"
إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ  "...احتمال هم دارد عطف بر جمله" ال يبصرون" بوده باشد و معنايش اين باشد كه:
اينها نمى بينند ،در نتيجه چه تو ايشان را انذار كنى و چه نكنى ايمان نخواهند آورد .ولى وجه اول به ذهن
نزديكتر است.
شيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْ ُه ِبمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِي ٍم" انحصارى كه كلمه" انما" آن
" إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ال ِّذكْرَ وَ خَ ِ
را افاده مىكند ،به اصطالح ادبيات ،قصر افراد است -كه معنايش در جلدهاى قبل گذشت -و مراد از" انذار"
انذار مفيد و مؤثر است .و مراد از" ذكر" ،قرآن كريم است .و مراد از" اتباع ذكر" تصديق قرآن است ،و اينكه
وقتى آياتش تالوت مىشود ،به سوى شنيدن آن متمايل شوى .و تعبير به" اتبع -پيروى كرد" كه صيغه ماضى
است ،براى اشاره به تحقق وقوع است .و مراد از خشيت رحمان به غيب" خشيت از خدا در عالم ماده ،يعنى
در پس پرده ماديت است قبل از آنكه با مرگ يا قيامت حقيقت مكشوف گردد.

بعضى 3از مفسرين گفتهاند :يعنى در حالى كه آن شخص از مردم غايب است ،به خالف منافق كه چنين ايمانى
ندارد .ولى اين احتمال بعيد است.
در اين آيه شريفه" خشيت" متعلق شده است بر" اسم رحمان" كه خود داللت بر صفت رحمت خدا مىكند،
و اميد اميدواران را تحريك و جلب مى نمايد( ،با اينكه مقام خشيت اقتضا داشت يكى از صفات قهريه خدا
را بكار ببرد ،).و اين به خاطر آن است كه اشاره كند به اينكه خشيت مؤمنين ترسى است آميخته با رجاء و
اين همان حالتى است كه عبد را در مقام عبوديت نگه مى دارد ،در نتيجه نه از عذاب معبودش ايمن مىشود
و نه از رحمت خدا نوميد.
و اگر كلمه" مغفرة" و نيز" اجر كريم" را نكره آورد ،براى اشاره به اهميت و عظمت آن دو است ،يعنى ":او
را به آمرزش عظيمى از خدا و اجر كريمى بشارت بده كه با هيچ مقياسى نمىتوان آن را اندازهگيرى كرد ،و
آن عبارت است از بهشت"  .و دليل بر همه نكاتى كه ما آورديم ،سياق آيه است نه الفاظ آن.
و معناى آيه اين است كه :تو تنها كسى را انذار مىكنى ،يعنى انذارت تنها در كسى نافع و مؤثر است كه تابع
قرآن باشد ،و چون آيات قرآن تالوت مىشود ،دلش متمايل بدان مىشود ،و از رحمان خشيتى دارد آميخته
با رجاء ،پس تو او را به آمرزشى عظيم ،و اجرى كريم بشارت ده كه با هيچ مقياسى اندازهگيرى نمىشود.
[معناى جملهَ ":نكْتُبُ ما َقدَّمُوا وَ آثارَ ُهمْ" و بیان اینكه نامه اعمال کتابى غیر از لوح محفوظ (امام مبین)
مىباشد]
" إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" مراد از" احياى موتى"
زنده كردن ايشان براى جزا است .و مراد از" ما قَدَّمُوا" اعمالى است كه قبل از مرگ خودشان كردند و از
پيش ،براى روز جزاى خود فرستادند ،و مراد از" آثارهم" باقياتى است كه براى بعد از مردن خود بجاى
گذاشتند كه يا سنت خيرى است كه مردم بعد از او به آن سنت عمل كنند ،مانند علمى كه از خود به جاى
گذاشته ،مردم بعد از او از آن علم بهرهمند شوند ،و يا مسجدى كه بنا كرده تا مردم بعد از او در آن نماز
بخوانند ،و يا وضوخانه اى كه مردم در آن وضو بگيرند .و يا سنت شرى است كه باب كرده و مردم بعد از او
هم به آن سنت عمل كنند ،مانند اينكه محلى براى فسق و نافرمانى خدا بنا نهاده ،همه اينها آثار آدمى است
كه خدا به حسابش مىآورد.

و مراد از نوشتن" ما قَدَّمُوا" و نوشتن" اثار" ثبت آن در صحيفه اعمال ،و ضبطش در آن به وسيله مامورين و
مالئكه نويسنده اعمال است و اين كتابت غير از كتابت اعمال و شمردن آن در" امام مبين" است كه عبارت
است از لوح محفوظ.
" وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" -منظور از" امام مبين" لوح محفوظ است ،لوحى كه از دگرگون شدن
و تغيير پيدا كردن محفوظ است ،و مشتمل است بر تمامى جزئياتى كه خداى سبحان قضايش را در خلق
رانده ،در نتيجه آمار همه چيز در آن هست ،و اين كتاب در كالم خداى تعالى با اسمهاى مختلفى ناميده شده
لوح محفوظ ،ام الكتاب ،كتاب مبين ،و امام مبين ،كه در هر يك از اين اسماى چهارگانه عنايتى مخصوص
هست.
و شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبين ،به خاطر اين باشد كه بر قضاهاى حتمى خدا مشتمل است ،قضاهايى
كه خلق تابع آنها هستند و آنها مقتداى خلق.
و آيه ش ريفه نسبت به ما قبل در معناى تعليل است ،گويا فرموده آنچه گفتيم و آنچه از اوصاف آنان كه كلمه
عذاب بر ايشان حتمى شده برشمرديم ،و آنچه در باره پيروان قرآن گفتيم كه به غيب از پروردگارشان خشيت
دارند ،همه مطابق با واقع است زيرا زمام حيات همه به دست ماست ،و اعمال و آثارشان نزد ما محفوظ است،
پس ما در هر حال به سرانجام هر يك از دو گروه ،علم و اطالع داريم.
بحث روایتى [روایاتى در باره نزول آیه ":وَ جَعَلْنا مِنْ بَ ْینِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا  "...در ماجراى سوء قصد ابوجهل
و یارانش به پیامبر (صلى اللَّه علیه و آله)]
در همان تفسير در روايت ابى الجارود ،از امام باقر (ع) آمده كه در ذيل جمله" وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَ" فرموده :يعنى هدايت را نمىبينند ،چون خدا گوش و چشم و
دل و اعمالشان را از اينكه هدايت شوند گرفته است اين آيه در باره ابو جهل بن هشام و چند تن از خاندان
وى نازل شده ،و جريان چنين بوده كه رسول خدا (ص) برخاست نماز بخواند ،ابو جهل (لعنة اللَّه عليه) هم
سوگند خورده بود هر وقت او را ديد نماز مىخواند فرقش را بشكافد ،پس ابو جهل آمد در حالى كه سنگى
هم به دست داشت ،و رسول خدا (ص) را ديد كه مشغول نماز است ،هر چه دست بلند كرد تا سنگ را به
طرف آن جناب پرتاب كند ،خدا دستش را در گردنش بخشكانيد و نتوانست پايين بياورد ،و سنگ هم در
دستش نمى چرخيد ،ناگزير به طرف اصحاب خود برگشت ،آن وقت سنگ از دستش بيفتاد.

بعد از او مردى ديگر برخاست كه او نيز از فاميلهاى ابو جهل بود ،گفت من او را مىكشم ،همين كه نزديكش
شد ،گوش به قرائت او داد و دلش پر از رعب گشته برگشت و به ياران خود گفت :بين من و او چيزى به
شكل" فحل -شتر نر" فاصله شد ،و با دنب خود به من اعالم خطر كرد ،و من ترسيدم نزديكش شوم.
خداوند فرموده ":وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْ َذرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْ ِذرْهُمْ ال يُؤْمِنُو َن" .هم چنان كه تاريخ ثابت كرده كه بنى
مخزوم (ابو جهل و يارانش) احدى ايمان نياوردند.7
مؤلف :نظير اين روايت را الدر المنثور از بيهقى در دالئل از ابن عباس روايت كرده ،و در روايت او آمده:
جمعى از بنى مخزوم با يكديگر عليه رسول خدا (ص) توطئه كردند تا او را به قتل برسانند ،از آن جمله ابو
جهل و وليد بن مغيره بودند ،روزى در حالى كه آن جناب به نماز ايستاده بود ،صداى قرائتش را شنيدند ،وليد
را فرستادند تا او را به قتل برساند ،وليد تا نزديك محلى كه آن جناب ايستاده بود آمد ،ولى ديد صداى قرائتش
مى آيد اما خودش نيست ،او برگشت و جريان را نقل كرد .ناگزير دسته جمعى آمدند و تا آنجا كه نماز
مى خواند آمدند و صدايش را شنيدند ،به سوى او رفتند ،ديدند صدايش از پشت سرشان مىآيد ،و باألخره به
او دست نيافته برگشتند و آيه" وَ جَعَلْنا مِنْ بَ ْينِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا" در اين باره نازل شده است.8
حق مطلب اين است كه :آيات شريفه مورد بحث يك دفعه و با يك نظم و سياق نازل شده ،و در آن ،حال
مردم را در هنگام شنيدن دعوت و انذار پيامبر بيان مىكند و مىفرمايد :مردم در برابر دعوت آن جناب دو
دسته شدند ،و اين منافات ندارد كه داستان ابو جهل و مستور شدن رسول خدا (ص) از دشمن مقارن اين
آيات اتفاق افتاده باشد.
ب ما قَدَّمُوا َو آثا َرهُ ْم" ،و در باره اینكه" امام مبین"
[چند روایت در باره عمل ،در ذیل جملهَ ":و نَكْتُ ُ
على علیه السالم است]
در همان كتاب آمده كه :ابن ابى حاتم ،از جرير بن عبد اللَّه بجلى روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص)
فرمود :هر كس سنت نيكى را باب كند ،مادامى كه در دنيا مردمى به آن سنت عمل مىكنند ،ثواب آن اعمال
را به حساب اين شخص هم مى گذارند ،بدون اينكه از اجر عامل آن كم بگذارند ،و هر كس سنت زشتى در
بين مردم باب كند ،مادامى كه در دنيا مردمى به اين سنت عمل مىكنند وزر آن عملها را به حساب او نيز

مى گذارند ،بدون اينكه از وزر عامل آن كم بگذارند .آن گاه اين آيه را تالوت كردند ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا َو
آثارَهُ ْم".9
و در تفسير قمى در ذيل جمله" وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" فرموده :يعنى در كتابى مبين ،و آن محكم
است ،يعنى تاويل نمى خواهد .و ابن عباس از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه فرمود :به خدا سوگند منم
امام مبين ،كه ما بين حق و باطل جدايى مى اندازم ،و اين را از رسول خدا (ص) ارث بردهام .11
و در كتاب معانى االخبار به سند خود از ابى الجارود ،از امام باقر از پدرش ،از جدش (ع) از رسول خدا
(ص) روايت آورده كه در ضمن حديثى در باره على (ع) فرمود :او امامى است كه :خداى تعالى علم هر
چيزى را در او احصاء كرده است.11
[سوره یس ( :)63آیات  36تا ]63
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَالً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ( ) 16إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا
إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ( )14قالُوا ما أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ تَكْذِبُونَ ( )15قالُوا
رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( )13وَ ما عَلَيْنا إِالَّ الْبَالغُ الْمُبِينُ ( )17قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ ( )18قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ( )19وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا
الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَ ْومِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( )11اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ ( )11وَ ما لِيَ ال
أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( )11أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ال تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً
وَ ال يُنْ ِقذُونِ ( )16إِنِّي إِذاً لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ ( )14إِنِّي آمَنْتُ بِرَ ِّبكُمْ فَاسْمَعُونِ ( )15قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ
قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( )13بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ( )17وَ ما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ
السَّماءِ وَ ما كُنَّا مُنْزِلِينَ ( ) 18إِنْ كانَتْ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ ( )19يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ
مِنْ رَسُولٍ إِالَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ( )61أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْجِعُونَ ( )61وَ إِنْ
كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ ()61
***

ترجمه آیات
مردم قريه را برايشان مثل بياور كه فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند ( .)16آن زمان كه ما دو نفر از رسوالن
را به سوى ايشان گسيل داشتيم و آن دو را تكذيب كردند پس به وسيله رسول سومى آن دو رسول را تقويت
كرديم و همگى گفتند كه ما فرستاده به سوى شماييم ( .)14گفتند شما به جز بشرى مثل ما نيستيد و رحمان
هيچ پيامى نازل نكرده و مدعاى شما به جز دروغ نمىتواند باشد (.)15گفتند :پروردگار ما مىداند كه ما
فرستادگان به سوى شماييم ( .)13و ما به جز رساندن پيام او به طور آشكار وظيفه ديگرى نداريم ( .)17گفتند
ما شما را بد قدم و نحس مىدانيم اگر دست از گفته خود برنداريد قطعا سنگسارتان مىكنيم و از ناحيه ما
عذابى دردناك به شما خواهد رسيد (( .)18رسوالن) گفتند نحوست با خود شماست كه وقتى تذكرتان
مىدهند حق را نمىپذيريد بلكه شما مردم مسرف و متجاوزيد ( .)19و از دورترين نقطه شهر مردى شتابان
آمد و گفت هان اى مردم! فرستادگان خدا را پيروى كنيد ( .)11پيروى كنيد كسانى را كه هم راهيافتگانند و
هم به طمع مزد شما را به پيروى خود نمىخوانند ( .)11و چرا من آفريننده خود را نپرستم در صورتى كه
بازگشت شما به سوى او است (.) 11آيا به جاى او خدايانى ديگر اتخاذ كنم كه اگر خداى رحمان ضررى
برايم بخواهد شفاعت آنها هيچ دردى از من دوا و از آن ضرر نجاتم نمىدهند (.)16مسلم است كه من در
اين صورت در ضاللتى روشن قرار گرفتهام ( .)14من به پروردگار شما رسوالن ايمان مىآورم و شما بشنويد
تا فردا شهادت دهيد (( .)15مردم او را كشتند) در همان دم به او گفته شد به بهشت درآى و او كه داشت
داخل بهشت مىشد گفت اى كاش مردم من مىدانستند چه سعادتى نصيبم شده (.)13مىدانستند چگونه
پروردگارم مرا بيامرزيد و مرا از مكرمين قرار داد ( .)17و ما براى هالك ساختن مردم او لشكرى از آسمان
نفرستاديم و نبايد هم مىفرستاديم ( .)18چون از بين بردن آنها به بيش از يك صيحه نياز نداشت آرى يك
صيحه برخاست و همه آنها درجاى خود خشكيدند ( .)19اى حسرت و ندامت بر بندگان من كه هيچ رسولى
نزدشان نيامد مگر آنكه به جز استهزاء عكس العملى نشان ندادند ( .)61آيا نديدند چقدر از اقوام قبل از ايشان
را هالك كرديم و ديگر به سوى آنان برنمىگردند ( .)61با اينكه هيچ يك از آنان نيست مگر آنكه همگى نزد
ما حاضر خواهند شد (.)61
بیان آیات [انذار و تبشیر کسانى که" سواء علیهم أ أنذرتهم ام لم تنذرهم" به منظور اتمام حجت و
رسیدن آنان به کمال شقاوت است]
اين آيات مثلى است مشتمل بر انذار و تبشير كه خداى سبحان آن را براى عموم مردم آورده كه در آن به
رسالت الهى و تبعات و آثار دعوت به حق اشاره مىكند كه عبارت است از مغفرت و اجر كريم براى هر كس

كه ايمان آورد و پيروى ذكر (قرآن) كند و از رحمان بغيب خشيت داشته باشد ،و نيز عبارت است از عذاب
اليم براى هر كس كه كفر بورزد و آن دعوت را تكذيب كند .و نيز به وحدانيت خداى تعالى ،و مساله معاد و
برگشت همه مردم به سوى او اشاره مىنمايد.
در اينجا ممكن است اين اشكال به ذهن كسى وارد شود كه :در آيات قبل مىفرمود:آنها كه كلمه عذاب عليه
آنان ثابت شده ،ايمان نمىآورند ،چه انذارشان بكنى و چ ه نكنى ،آن وقت در اين آيات ،خودش آنها را انذار
مىكند.
جواب اين اشكال اين است كه :منافاتى بين اين دو دسته آيات نيست ،براى اينكه منظور از آيات مورد بحث
اين است كه با ابالغ انذار ،حجت بر آنها تمام شود ،و شقاوتشان به حد كمال برسد ،البته از طرف ديگر
مؤمنين هم سعادتشان به حد كمال برسد.
" إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَ َكذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ" كلمه" عززنا" از تعزيز است كه:
مصدر باب تفعيل از ماده عزت است ،و" عزت" به معناى نيرو و شوكت و آسيبناپذيرى است .و جمله" إِ ْذ
أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ" بيان تفصيلى جمله" إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ" است.
و معناى آيه اين است كه :براى آنها مثل بزن اصحاب قريه را كه در زمانى مىزيستند كه ما دو تا از رسوالن
خود را به سويشان فرستاده بوديم و مردم آن دو را تكذيب كرده بودند و ما آن دو را به رسول سوم تقويت
كرديم ،و اين سه رسول گفتند :اى مردم! ما از جانب خدا به سوى شما فرستاده شدهايم.
ن
[وجه اینكه در نقل تكذیب پیامبران توسط مشرکین فرمود ":قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا َو ما أَنْزَلَ الرَّحْم ُ
مِنْ شَيْءٍ"]
" قالُوا ما أَ نْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ َشيْءٍ إِ ْن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُو َن" مردم چنين مىپنداشتند كه بشر
نمى تواند پيغمبر شود .و وحى آسمانى را بگيرد ،و استدالل مىكردند به خودشان كه پيغمبر نيستند ،و چنين
چيزى را در خودشان سراغ ندارند ،و آن وقت حكم خود را به انبيا هم سرايت داده ،مىگفتند :پس آنها هم
پيغمبر نيستند ،چون حكم امثال ،يكى است.
و بر اين اساس معناى جمله" وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ" چنين مىشود :خدا هيچ وحيى نازل نكرده ،چون
اگر وحيى بر بشرى نازل كرده بود ما نيز در نفوس خود از آن خبردار مىشديم و خدا به ما هم وحى مىكرد.
همانطور كه شما ادعاى آن را مىكنيد.

و اگر از خداى تعالى تعبير به" رحمان" كردند ،براى اين است كه مشركين عرب مانند همه بتپرستان خدا
را قبول داشتند ،و او را به صفات كمال متصف مىدانستند ،چيزى كه بود در تفسير آن صفات با هم اختالف
داشتند ،صابئىها آن صفات را به نفى معنا مى كردند ،و به جاى اينكه بگويند خدا عالم است مىگفتند جاهل
نيست ،و همچنين در مورد ساير صفات ،مانند قدرت ،خالقيت ،رحمت ،ملك و غير اينها.
با اين تفاوت كه مشركين مىگفتند :اين خداى داراى چنين صفات ،امر تدبير مخلوقات را به مقربين درگاه
خود ،مانند مالئكه واگذار نموده و ديگر خودش در تدبير عالم هيچ كاره است ،ارباب و مدبران عالم ،مالئكه
و آلهه هستند ،و اما خدا (عز اسمه) ،او تنها در اين ارباب ،ربوبيت و تدبير دارد ،پس خدا رب ارباب و اله
آلهه است.
ممكن هم هست اسم رحمان تنها در حكايت قصه آمده باشد نه در خود قصه ،به اين معنا كه اهل قريه نگفته
باشند" و رحمان چيزى نازل نكرده شما دروغ مىگوييد" بلكه يا گفته باشند" خدا چيزى نازل نكرده" ،و يا"
چيزى نازل نشده" ،و آن گاه قرآن در نقل قصه كلمه" رحمان" را آورده باشد ،تا به حلم و رحمت خداى
تعالى در قبال انكار و تكذيب حق صريحى كه مشركين داشتند اشاره كند.
و جمله" إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ" به منزله نتيجه است براى صدر آيه ،و حاصل كالمشان اين مىشود كه :شما هم
بشرى هستيد مثل ما ،و ما با اينكه مثل شما بشر هستيم در نفس خود چيزى از وحى كه ادعا مىكنيد به شما
نازل شده نمى يابيم ،و چون شما هم مثل ماييد ،پس رحمان هيچ وحيى نازل نكرده ،و شما دروغ مىگوييد،
و چون غير از اين ادعا ادعاى ديگرى نداريد پس غير از دروغ چيز ديگرى نداريد.
و با اين بيان نكته حصر در جمله" إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ" روشن شد ،و همچنين وجه اينكه چرا فعل را نفى
كرد (و گفت :شما دروغ مىگوييد ولى اسم فاعل را نفى نكرد) و نفرمود ":شما نيستيد مگر دروغگو" براى
اينكه مراد ،تكذيب و نفى فعل در حال گفتگو بوده ،نه مستمرا و در آينده (چون اسم فاعل زمان حال و آينده
را به طور استمرار شامل مى شود ،به خالف فعل ،كه تنها شامل حال و آينده مىشود).
" قالُوا َربُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَالغُ الْ ُمبِينُ" خداى تعالى در اين قصه حكايت نكرده كه
رسوالن در پاسخ مردم كه گفتند ":ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا  -...شما جز بشرى چون ما نيستيد  ،"...چه جوابى
دادند ،در حالى كه در جاى ديگر از رسوالن امتهاى گذشته حكايت كرده كه در پاسخ مردم خود كه گفته

ن
بودند ":إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا -شما جز بشرى چون ما نيستيد" گفتند ":إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُ ُّ
عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبا ِد ِه" 11كه بيانش گذشت.
بلكه تنها از آن رسوالن حكايت كرده كه به قوم خود گفتند :ما فرستاده خدا به سوى شما و مامور تبليغ
رسالت او هستيم ،و جز اين شانى نداريم و احتياجى ند اريم به اينكه ما را تصديق بكنيد و به ما ايمان بياوريد،
تنها براى ما اين كافى است كه :خدا مى داند كه ما فرستاده او هستيم و ما به بيش از اين هم احتياج نداريم.
پس در جمله" قالُوا َربُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ" رسوالن از رسالت خود خبر مىدهند ،و كالم خود را با
حرف" ان -به درستى كه" و حرف" الم -هر آينه" تاكيد كرده اند ،و نيز به منظور تاكيد كالم خود ،پروردگار
خود را شاهد گرفتهاند كه" ربنا يعلم -پروردگار ما مىداند".
و جمله" رَبُّنا يَعْلَ ُم" معترضه و به منزله سوگند است ،و به آيه چنين معنا مىدهد :ما فرستادگان به سوى
شماييم ،و در ادعاى رسالت صادقيم ،و اين دليل ما را بس كه خدايى كه ما را به سوى شما فرستاده خود
شاهد اين مدعاى ماست ،و ديگر ما حاجتى نداريم به اينكه شما هم ما را تصديق بكنيد ،و از تصديق شما
سودى عايد ما نمىشود ،تا در صدد جلب تصديق شما برآييم ،بلكه آنچه براى ما مهم است اين است كه:
رسالت خود را انجام بدهيم و حجت تمام شود.
" وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُ" -كلمه" بالغ" به معناى تبليغ است و مراد از آن ،تبليغ رسالت است ،و معناى
جمله اين است كه :ما مامور نشدهايم مگر تنها به ا ينكه رسالت خدا را به شما ابالغ كنيم و حجت را تمام
نماييم.
" قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ" گويندگان اين سخن مردم قريهاند،
و روى سخنشان با رسوالن است .و كلمه" تطيرنا" از مصدر تطير است كه به معناى شوم دانستن و فال بد
زدن به چيزى است ،و اينكه گفتند ":اگر دست از حرفهايتان برنداريد شما را سنگسار مىكنيم و عذابى
دردناك به شما خواهد رسيد" تهديد رسوالن است از سوى مردم.
و معناى آيه اين است كه :مردم قريه به رسوالن گفتند :ما شما را بد قدم و شوم مىدانيم ،و سوگند مىخوريم
كه اگر دست از سخنان خود برنداريد و تبليغات خود را ترك نكنيد و هم چنان به كار دعوت بپردازيد ،ما
شما را سنگباران مى كنيم ،و از ما به شما عذابى دردناك خواهد رسيد.

[معناى جمله ":طائِرُکُمْ مَعَ ُكمْ" که رسوالن (ع) به مكذبان خود گفتند]
" قالُوا طائِ ُركُمْ مَ َعكُمْ أَ إِنْ ُذكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ" اين سخن پاسخ رسوالن به اهل قريه است .و كلمه"
طائر" در جمله" طائِرُكُمْ مَ َعكُ ْم" در اصل طير (مرغى چون كالغ) است كه عرب با ديدن آن فال بد مىزد ،و
سپس مورد اس تعمالش را توسعه دادند و به هر چيزى كه با آن فال بد زده مىشود طير گفتند ،و چه بسا كه
در حوادث آينده بشر نيز استعمال مىكنند ،و چه بسا بخت بد اشخاصى را طائر مىگويند ،با اينكه اصال بخت
امرى است موهوم ،ولى مردم خرافهپرست آن را مبدأ بدبختى انسان و محروميتش از هر چيز مىدانند.
و به هر حال اينكه فرمود ":طائِ ُركُمْ مَ َعكُ ْم" ظاهر معنايش اين است كه :آن چيزى كه جا دارد با آن فال بد
بزنيد آن چيزى است كه با خودتان هست ،و آن عبارت است از حالت اعراضى كه از حق داريد و نمىخواهيد
حق را كه همان توحيد است بپذيريد ،و اينكه به سوى باطل يعنى شرك تمايل و اقبال داريد.
بعضى 16از مفسرين گفتهاند ":معنايش اين است كه طائر شما يعنى بهره و نصيب شما از خير و شر با خود
شماست ،و آن اعمال نيك و بد شماست اگر خير باشد ،بهره شما خير مىشود ،و اگر شر باشد شر مىشود".
(دقت فرماييد) كه اين مفس ر طائر را به معناى دوم (حوادث آينده) گرفته ،و ليكن جمله بعدى آيه كه
مىفرمايد ":أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ" با معناى اول مناسبتر است.
" وَ جاءَ ِمنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ َرجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّ ِبعُوا ا ْلمُرْسَلِينَ"" اقصاى مدينه" به معناى دورترين نقطه
آن نسبت به ابتداى فرضى آن است .در اول كالم قريه آورده بود ،و در اين جا از آن به مدينه تعبير كرد ،تا
بفهماند قريه مذكور بزرگ بوده .و كلمه" سعى" به معناى سريع راه رفتن است.
و خداى سبحان در كالمش هيچ كس به جز مالئكه را به صفت مكرم توصيف نكرده ،تنها مالئكه مقرب
درگاهش و بندگان خالصش را به اين وصف ستوده ،و از آن جمله اين مرد است كه با مردم مخاصمه و
احتجاج كرده و بر آنان غلبه جسته و حجت قوم را بر اينكه پرستش خدا جايز نيست و تنها بايد آلهه را پرسيد
باطل نموده و در مقابل اثبات كرده است كه تنها بايد خدا را پرستيد ،و رسوالن او را در دعوى رسالت تصديق
نموده و سپس به آنان ايمان آورده است.
" اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" در اين آيه شريفه ،بيانى است بر جمله" اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ" كه در
آيه قبلى بود ،و به جاى كلمه" مرسلين" در آن آيه جمله" مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" را در اينجا

آورده تا به علت متابعت مرسلين اشاره كرده باشد و بفرمايد اينكه گفتيم رسوالن را پيروى كنيد علتش اين
است كه رسوالن خودشان راه يافتهاند ،و در راهنمايى شما هم مزدى نمىخواهند.
اما اينكه راه يافته اند ،براى اين است كه :حجت بر حقانيت آنان و صدق مدعاى آنان يعنى توحيد خدا قائم
است ،و آن حجت عبارت است از كالم آن مرد كه گفت ":وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي  ...وَ ال يُنْقِذُو ِن".
و اما اينكه رسوالن مزدى از مردم نمىخواستند ،دليلش كالم خود ايشان است كه گفتند ":رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُ ْم
لَمُرْسَلُونَ" كه بيانش گذشت.
و با اين بيانى كه ما ذكر كرديم ،بيان قبلى ما هم تاييد مىشود كه گفتيم در جمله" رَبُّنا َيعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ"
منظورشان اين است كه :بفهمانند ما از مردم نه اجرى مىخواهيم و نه غير آن.
" وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً  ...وَ ال يُنْقِذُونِ"
آن مرد در اين آيه و آيه بعدىاش شروع كرده به استدالل تفصيلى بر توحيد و نفى آلهه ،و براى اين منظور
سياق تكلم وحده را برگزيده مگر در يك جمله معترضه كه وسط كالم آورده و با سياق خطاب فرمودهَ ":و
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -به سوى او برمىگرديد".
و اين برگزيدن براى اين است كه خود را بدان جهت كه يك انسان است ،و خدا او را ايجاد كرده محاكمه
كند ،و آن گاه هر حكمى كه عليه خود كرد ،در هر انسان ديگرى مثل خودش جارى سازد ،چون افراد يك
نوع همه مثل همند ،پس اينكه گفت ":و چرا خدايى را كه مرا آفريده نپرستيم؟" در معناى اين است كه گفته
باشد ":و چرا انسان خدايى را كه خلقش كرده نپرستد" و آيا كسى كه انسان باشد غير از خدا ،آلهه ديگرى
مىگيرد؟
و اگر از خداى تعالى تعبير آورد به" الَّذِي فَطَرَنِي" براى اين است كه به علت حكم اشاره كرده و بفهماند كه
چون الزمه فطر و ايجاد انسان بعد از آنكه عدم بود ،بازگشت همه چيز انسان به خداى تعالى است ،چه ذاتش
و چه صفاتش و چه افعالش ،و نيز الزمهاش اين است كه قيام همه چيز انسان به او باشد ،و او مالك آدمى و
همه چيز او باشد.
در نتيجه براى انسان به غير از عبوديت محض چيزى نيست ،بنا بر اين بر او الزم است كه خود را در مقام
عبوديت نصب كرده و آن را نسبت به خداى تعالى اظهار بدارد ،و اين همان عبادت است .پس بايد او را
عبادت كند ،چون از اهليت پرستش دارد.

ن" خطاب در اين آيه به
" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِي َ
رجل نامبرده است -به طورى كه از سياق برمىآيد -اشاره مى كند به اينكه مردم قريه آن مرد را كشتند ،و
خداى تعالى از ساحت عزتش به وى خطاب كرد كه داخل بهشت شو .و مؤيد اين احتمال جمله بعد است
كه مىفرمايد ":وَ ما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَ ْعدِ ِه" ،چون در آيه مورد بحث جمله" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ" ،به جاى
خبر از كشته شدن مرد نشسته تا اشاره باشد به اينكه بين كشته شدن آن مرد به دست مردم قريه ،و ما بين امر
به داخل شدنش در بهشت ،فاصله چندانى نبوده ،آن قدر اين دو به هم متصل بودند كه گويى كشته شدنش
همان و رسيدن دستور به داخل بهشت شدنش همان.
ل الْجَنَّةَ" و اینكه خطاب کننده کیست]
ل ادْخُ ِ
[توضیحى راجع به" جنت" در آیه" قِی َ
مراد از" جنت" بهشت برزخ است نه بهشت آخرت.
جمله" قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ" استينافى است ،و مانند جمله
قبلى اش به منزله جوابى است از سؤال تقديرى ،گويا شخصى پرسيده بعد از آنكه رسوالن را تاييد كرد ،چه
شد؟ در پاسخ فرموده ":قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ" دوباره پرسيده :بعد از آن چه شد؟ در جواب فرموده ":قالَ يا لَيْتَ
قَوْمِي يَعْلَمُونَ  "...و اين سخن را بدان جهت گفته كه خواسته است همان طور كه در حال حيات مردم را
نصيحت مىكرده ،در حال مرگ نيز نصيحت و خيرخواهى كند.
كلمه" ما" در جمله" بِما غَفَرَ لِي رَبِّي" مصدريه است ،كه فعل" غفر" را مبدل به مصدر مىكند ،و معنايش
چنين مىشود ":يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بغفران ربى اياى -اى كاش قوم من مىدانستند آمرزش پروردگار من
مرا" و جمله" و جعلنى" عطف است بر جمله" غفر" و معنايش اين است كه ":اى كاش به آمرزش خدا مرا،
و به اينكه از مكرمينم قرار داد ،علم پيدا مىكردند"
[مراد استعمال وصف" مكرم -اکرام شده" در آیات قرآن]
بندهاى كه برخوردار از نعمتهاى خدا است ،و يا نزد خدا محترم است ،جزو مكرمين شمرده نمىشود ،يعنى
كلمه" مكرمين" به طور اطالق در باره او به كار نمى رود ،تنها اين كلمه على االطالق در باره دو طائفه از
خاليق خدا به كار مىرود :يكى مالئكه كه در آيه" بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ"
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به كار رفته ،و ديگرى در افرادى از مؤمنينى كه ايمان شان كامل بوده باشد ،حال چه اينكه از مخلصين -به

كسره الم -باشند ،كه در آيه" أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُو َن" 15نامشان آمده ،و يا از مخلصين -به فتحه الم-
باشند كه در آيه" إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ  ...وَ هُمْ مُكْرَمُونَ" 13ذكر خيرشان شده.
" وَ ما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَ ما كُنَّا مُنْزِلِينَ" ضمير در" قومه" و در" بعده" هر دو به
كلمه" رجل" برمىگردد .و معناى" من بعده" "،من بعد قتله" است ،و كلمه" من" اولى و سومى ابتدايى
است ،و دومى زايده است كه صرفا نفى را تاييد مىكند ،و معنايش اين است كه ":ما بعد از قتل او ،ديگر هيچ
لشكرى از آسمان بر قوم او نازل نكرديم ،و نازل كننده هم نبوديم".
اين آيه زمينه چينى براى آيه بعدى است و براى بيان اين معنا است كه كار و هالكت آن قوم در نظر خداى
تعالى بسيار ناچيز و غير قابل اعتنا بود ،و خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و هالكشان كرد ،و هالك
كردن آنها براى خدا آسان بود و احتياج به عده و عده اى نداشت ،تا ناگزير باشد از آسمان لشكرى از مالئكه
بفرستد تا با آنها بجنگند و هالكشان كنند ،و به همين جهت در هالكت آنان و هالكت هيچ يك از امتهاى
گذشته اين كار را نكرد ،بلكه با يك صيحه آسمانى هالكشان ساخت.
[هالك شدن قوم مكذب با صیحهاى واحده]
" إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ" يعنى آن امرى كه به مشيت ما سبب هالكت آنان گرديد ،غير
از يك صيحه چيز ديگرى نبود.
و معناى آيه اين است كه :سبب هالكت اهل قريه امرى بود كه آسانتر از آن ديگر تصور نداشت ،و آن يك
صيحه بود كه به ناگهانى برخاست ،و مردم را در جاى خود بخشكانيد ،مردمى بى سر و صدا و بى حس و
حركت شدند ،به طورى كه صداى آهسته هم از ايشان شنيده نمىشد ،تا آخرين نفر مردند و بى حركت
شدند.
" يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" يعنى اى حسرت و ندامت بر بندگان .و اين
تعبير بليغ تر از آن است كه ندامت را براى آنان اثبات كند ،مثال بفرمايد :مردم قريه دچار ندامت و حسرت
شدند .و اما سبب حسرت و اينكه چرا دچار آن شدند ،در جمله" ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ  "...آمده و مىفرمايد":
به علت اين دچار حسرت شدند كه هر چه رسول به سويشان آمد ،به استهزايش پرداختند".

از اين سياق به خوبى برمىآيد كه مراد از" عباد" ،عموم مردم است ،و خواسته حسرت را بر آنان تاكيد كند،
مى فرمايد :چه حسرتى باالتر از اين كه اينان بنده بودند و دعوت موالى خود را رد كرده تمرد نمودند ،و
معلوم است كه رد دعوت موال شنيع تر است از رد دعوت غير موال و تمرد از نصيحت خيرخواهان ديگر.
جعُونَ" در اين جمله همان كسانى را كه در جمله قبل
" أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْ ِ
عليه ايشان به حسرت ندا مىشد توبيخ مىكند .و كلمه" من القرون" بيان كلمه" كم" است ،و" قرون" جمع"
قرن" است ،كه به معناى مردمى است كه در يك عصر زندگى كنند.
و جمله" أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْجِعُونَ" بيان جمله" كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ" است ،و ضمير جمع اولى به قرون،
و دومى و سومى به عباد برمىگردد.
و معناى آيه اين است كه :آيا از بسيارى هالك شدگان عبرت نمىگيرند كه در قرون گذشته به امر خدا هالك
شدند؟ و به اخذ الهى ماخوذ گشتند ،و ديگر به عيش و نوش در دنيا بازنخواهند گشت؟
" وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُو َن" معناي آيه اين است كه ":بدون استثناء همهشان دسته جمعى در روز
قيامت براى حساب و جزا نزد ما حاضر خواهند شد .بنا بر اين آيه شريفه در معناى آيه" ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُو ٌع
لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ" 17مىباشد.
بحث روایتى [ (روایاتى در باره داستان فرستادگان عیسى (ع) و مؤمنى که مردم را به پیروى آن
رسوالن دعوت کرد و ])...
در مجمع البيان مىگويد :نقل مى كنند كه عيسى (ع) دو نفر از حواريين را به عنوان رسول به شهر انطاكيه
گسيل داشت ،اين دو نفر وقتى به نزديكى هاى شهر رسيدند ،پير مردى را ديدند كه چند گوسفند خود را
مى چرانيد ،و اين پير مرد همان حبيب صاحب داستان سوره" يس" است -رسوالن عيسى (ع) بر او سالم
كردند ،پير مرد از آن دو پرسيد :شما كى هستيد؟ گفتند :ما رسوالن عيساييم ،آمدهايم شما اهل شهر را دعوت
كنيم به اينكه از پرستش بتها دست برداشته ،خداى رحمان را بپرستيد.
پير مرد پرسيد آيا با شما معجزهاى هم هست؟ گفتند :آرى ما بيماران را شفا مىدهيم ،و كورى و برص را
بهبودى مى بخشيم ،پير مرد گفت :من پسرى دارم كه سالها بسترى و مريض است ،رسوالن گفتند :ما را به
منزلت نزد او ببر ،تا از حال او مطلع شويم ،پير مرد رسوالن را به خانه برد .رسوالن دست بر بدن او كشيدند،

در دم شفا يافته به اذن خ دا در حالى كه صحيح و سالم بود از بستر برخاست ،اين خبر در شهر پيچيد ،و
خداوند به دست آن دو جمع كثيرى از بيماران را شفا داد.
مردم انطاكيه پادشاهى داشتند كه بت مىپرستيد ،چون خبر رسوالن به گوش او رسيد احضارشان كرد ،و
پرسيد :شما كى هستيد؟ گفتند :ما فرستادگان عيسى (ع) هستيم ،آمدهايم تو را از پرستش بتها كه نه مىشنوند
و نه مىبينند ،به پرستش كسى دعوت كنيم كه هم مىشنود و هم مىبيند .شاه پرسيد :مگر ما به غير از اين
بتها خدا هم داريم؟
گفتند :بله ،كسى كه تو را و خدايان تو را ايجاد كرده .شاه در پاسخ گفت :باشيد تا در امر شما فكر كنم .پس
مردم آن دو رسول را در بازار دستگير نموده و كتك زدند.18
صاحب مجمع البيان ،سپس از وهب بن منبه نقل مى كند كه گفته :عيسى (ع) اين دو رسول را به انطاكيه
فرستاد .رسوالن به انطاكيه رفتند ،و به حضور شاه نرفتند و اقامتشان در آن شهر به طول انجاميد تا آنكه روزى
شاه از دربار بيرون آمد ،پس اين دو نفر تكبير و ذكر خدا گفتند .شاه سخت در خشم شد ،و دستور داد آن
دو رسول را به زندان برده و به هر يك صد تازيانه بزنند.
بعد از آنكه شاه رسوالن را تكذيب كرد و تازيانه زد ،عيسى (ع ) شمعون صفا ،بزرگ حواريين را فرستاد ،تا
به كار آن دو رسيدگى نموده ياريشان كند .شمعون به طور ناشناس وارد انطاكيه شد و با اطرافيان شاه معاشرت
آغاز كرد ،تا جايى كه سخت با وى مانوس شدند ،و نزد شاه از او به خير و خوبى ياد كردند .شاه او را به
حضور طلبيد و معاشرتش را پسنديد و با او مانوس گشته ،مورد احترامش قرار داد.
آن گاه روزى شمعون به شاه گفت :من شنيدهام دو نفر را به جرم اينكه تو را به دين ديگرى غير از دينى كه
دارى ،دعوت كردهاند ،زندانى كردهاى و شالق زدهاى ،آيا هيچ سخن آن دو را گوش دادى ببينى چه مىگويند؟
شا ه گفت :واقعش اين است كه خشم من نگذاشت كه به سخن آن دو گوش دهم ،شمعون گفت :حال اگر
شاه صالح بداند خوب است آن دو را بخواهد تا از مطالب و خواستههاى آن دو مطلع شويم.
شاه اين رأى را پسنديد ،و آن دو رسول را به حضور طلبيد ،شمعون (با اينكه آن دو را مىشناخت ،و آن دو
وى را مى شناختند ،چون همگى از حواريين عيسى (ع) بودند ،خود را به بيگانگى زد ،و از آن دو) پرسيد :چه
كسى شما را به اين شهر فرستاده؟ گفتند :خدايى كه همه چيز را خلق كرده و شريكى برايش نيست.

شمعون پرسيد :اين خدايى كه مىگوييد شما را فرستاده چه معجزهاى به شما داده؟ گفتند :هر چه را كه تو
بخواهى برايت انجام مىدهيم .شاه چون اين را شنيد دستور داد پسر نابينا و بدون چشمى را بياورند ،كه حتى
در صورتش گودى چشم هم نبود ،بلكه محل چشم او مانند پيشانىاش صاف بود .رسوالن عيسى شروع
كردند ب ه دعا خواندن ،اين قدر دعا خواندند تا محل چشم هاى او شكافته شد .پس دو عدد فندق از گل
درست كردند و در حدقه ها گذاشتند ،بدون فاصله دو چشم شد ،و پسر بينا گشت.
شاه از مشاهده اين معجزه سخت تعجب كرد ،شمعون به وى گفت :حال اگر صالح بدانى نظير اين خواسته
را از خدايا ن خود بخواهى ،تا آنها نيز چنين قدرتى از خود نشان دهند ،هم مايه آبروى تو شود و هم باعث
آبروى خودشان .شاه گفت :من كه از تو چيزى پنهان ندارم ،خداى ما كه ما آن را مىپرستيم ،هيچ خاصيتى
ندارد ،نه ضررى دارد و نه نفعى.
سپس شاه به آن دو رسول گفت :اگر خداى شما توان ست مرده را زنده كند ،ما به آن خدا و به شما كه
فرستادگان اوييد ايمان خواهيم آورد .رسوالن گفتند :خداى ما بر هر چيز قادر است .شاه گفت :در اينجا
مرده اى است كه هفت روز قبل از دنيا رفته ،و ما او را دفن نكردهايم ،تا پدرش كه در مرگ او غايب بود
برگردد .پس مرده را آوردند كه وضعش دگرگون شده و متعفن شده بود .آن دو رسول شروع كردند به دعا
كردن علنى و آشكارا ،و اما شمعون صفا شروع كرد به دعا كردن سرى (چون نمىخواست رازش فاش شود).
چيزى نگذشت مرده از جاى برخاست و به حاضران مجلس گفت :من هفت روز است كه مردهام ،و در اين
چند روز مرا به هفت وادى از واديهاى جهنم بردند ،و من شما را زنهار مىدهم از آن شركى كه داريد ،و به
خداى تعالى ايمان بياوريد .شاه از ديدن اين ماجرا تعجب كرد .شمعون احساس كرد كه نقشهاش در دل وى
اثر گذاشته ،او هم وى را به سوى خدا دعوت كرد .شاه ايمان آورد و به دنبال او جمعى از اهل مملكتش
ايمان آورده ،و جمعى ديگر هم چنان كافر ماندند.
در الدر المنثور است كه :ابو داوود ،ابو نعيم ،ابن عساكر ،و ديلمى ،همگى از ابى ليلى روايت كردهاند كه
گفت :رسول خدا (ص) فرمود :صديقين (كه خداوند در قرآن ايشان را ستوده) سه نفرند ":حبيب نجار" مؤمن
آل يس ،كه داستانش در سوره يس آمده ،كه گفت ":يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ"" حزقيل" مؤمن آل فرعون ،كه
گفت ":أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ" و" على بن ابى طالب" كه وى از آن دو تاى ديگر افضل است .19

در مجمع البيان از تفسير ثعلب ى ،و او به سند خود از عبد الرحمن ابى ليلى ،از رسول خدا (ص) روايت كرده
كه فرمود :سبقت يافتگان همه امتها سه نفرند ،كه حتى چشم بر هم زدنى به خدا كفر نورزيدند :على بن ابى
طالب ،صاحب داستان سوره يس و مؤمن آل فرعون ،و صديقين همينهايند ،و على از همهشان افضل است.11
[سوره یس ( :)63آیات  66تا ]74
وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ( )66وَ جَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ
وَ فَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ ( )64لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فَال يَشْكُرُونَ ( )65سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ
كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَ ْرضُ وَ ِمنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال َيعْلَمُونَ ( ) 63وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ
()67وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( )68وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ ( ) 69ال الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ ال اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ( )41وَ آيَةٌ
لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُ ْلكِ الْمَشْحُونِ ( )41وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَ ْركَبُونَ ()41وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَال
حمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ ( ) 44وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَ ْينَ أَيْدِيكُمْ وَ ما
صَرِيخَ لَهُمْ وَ ال هُمْ يُنْقَذُونَ ( )46إِالَّ رَ ْ
ت رَبِّهِمْ إِالَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ ( )43وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ
خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( )45وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيا ِ
ن
أَنْفِقُوا مِمَّا َرزَقَكُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ فِي ضَاللٍ مُبِي ٍ
()47
ترجمه آیات
زمين مرده براى ايشان آيتى است كه زندهاش كرديم و دانه از آن بيرون آورديم دانههايى كه از آن مىخورند
( .)66و در آن باغها و نخلها و انگورها قرار داديم و در آن چشمههايى روان كرديم ( .)64تا مردم از ثمره آن
و كارهاى خود برخوردار شوند آيا باز هم شكرگزارى نمىكنند؟ ( .)65منزه است آن كسى كه تمامى جفتها
را بيافريد چه آن جفتهايى كه از زمين مى روياند و چه از خود انسانها و چه از آن جفتهايى كه انسانها از
آن اطالعى ندارند ( .)63و شب نيز براى آنان عبرتى است كه ما روز را از آن بيرون مىكشيم و آن وقت مردم
در تاريكى قرار مىگيرند ( .)67و خورشيد كه به قرارگاه خود روان است ،اين نظم خداى عزيز داناست (.)68
و براى ماه منزلها معين كرديم تا دوباره به صورت هالل مانند چوب خوشه خرماى كهنه درآيد ( .)69نه
خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب از روز پيشى گيرد و هر يك در فلكى سير مىكنند ( .)41و عبرتى
ديگر براى ايشان اين است كه ما نژادشان را در كشتى پر ،حمل مىكنيم ( .)41و آن چه نظير آن برايشان

آفريدهايم كه سوار مىشوند ( .)41و هر آن بخواهيم غرقشان مىكنيم كه در اين صورت ديگر فريادرسى
ندارند و نجات داده نمىشوند ( .)46باز مگر رحمتى از ما به فريادشان برسد كه تا مدتى برخوردار شوند
( .)44و چون به ايشان گفته مى شود از آنچه در پيش رو و پشت سر داريد بترسيد شايد ترحم شويد (.)45
ولى هيچ آيتى از آيات پروردگار نيايد براى آنان مگر اينكه از آن روى بگردانند ( .)43و چون به ايشان گفته
مى شود از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد آنان كه كافر شدهاند به آنان كه ايمان آوردهاند گويند آيا به كسى
غذا بدهيم كه اگر خدا مىخواست غذايش مى داد؟ شما نيستيد جز در ضاللتى آشكار (.)47
بیان آیات
بعد از آنكه داستا ن اهل قريه (انطاكيه) ،و سرانجام امرشان را در شرك و تكذيب رسوالن الهى بيان كرد و
آنان را در برابر بى اعتنايى به مساله رسالت توبيخ نموده و به نزول عذاب بر آنان تهديد كرد -همان طور كه
عذاب بر تكذيب كنندگان از امتهاى گذشته نازل شد -و نيز خاطرنشان ساخت كه همگى حاضر خواهند شد
و به حسابشان رسيدگى شده جزا داده مى شوند .چند آيت از آيات خلق و تدبير الهى را به رخشان مىكشد،
آياتى كه بر ربوبيت و الوهيت خداى تعالى داللت دارد ،و به روشنى داللت مىكند بر اينكه خدا ،يگانه است
و هيچ كس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست ،آن گاه مجددا ايشان را در اينكه به آيات و ادله وحدانيت
خدا و به معاد نظر نمى كنند و از آن روى گردانند ،و حق را استهزاء نموده و به فقرا و مساكين انفاق نمىكنند
توبيخ مىنمايد.
[توضیح مفردات و مفاد آیات شریفهاى که آیات مربوط به تدبیر امر رزق مردم را بیان مىکنند]
" وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ" خداى سبحان در اين آيه و دو آيه بعدش
يكى از آيات و ادله ربوبيت خدا را ،يادآور مىشود ،و آن آيت عبارت است از تدبير امر ارزاق مردم ،و تغذيه
آنان به وسيله حبوبات و ميوهها ،از قبيل خرما و انگور و غيره.
پس جمله" وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها" هر چند ظاهر در اين است كه آيت همان زمين است ،ليكن اين
قسمت از آيه زمينه و مقدمه است براى جمله" وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا  "...و مىخواهد اشاره كند به اينكه :اين
غذاهاى نباتى (كه شما در اختيار داريد) از آثار زنده كردن زمين مرده است ،كه خدا حيات در آن مىدمد و
آن را كه زمينى مرده بود مبدل به حبوبات و ميوهها مىكند تا شما از آن بخوريد.
بنا بر اين به يك نظر آيت خو د زمين نيست ،بلكه زمين مرده است ،از اين جهت كه مبدأ ظهور اين خواص
است ،و تدبير ارزاق مردم به وسيله آن تمام مىشود.

" وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا" -يعنى ما از زمين گياهانى رويانديم و از آن گياهان حبوباتى مانند گندم ،جو ،برنج ،و
ساير دانههاى خوراكى در اختيارشان قرار داديم.
و جمله" فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ" تفريع و نتيجه گيرى از بيرون آوردن حبوبات از زمين است ،چون با خوردن حبوبات
تدبير تمام مىشود ،و ضمير در كلمه" منه" به كلمه" حب -دانه" بر مىگردد.
" وَ جَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ ِمنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ" راغب مىگويد :كلمه" جنت" به معناى هر
بستانى است كه داراى درخت باشد ،و با درختانش زمين را مستور كرده باشد 11و كلمه" نخيل" جمع نخل
است كه از درختان معروف است .و كلمه" اعناب" جمع عنب است كه هم بر درخت انگور اطالق مىشود
و هم بر ميوه آن .باز راغب در معناى" عيون" گفته :كلمه" عين" به معناى عضو و جارحه است ...
ولى اين كلمه به عنوان استعاره به عنايات مختلفى در معانى ديگر استعمال مىشود ،البته همه آن معانى به
وجهى از وجوه در عضو و جارحه هست -،تا آنجا كه مىگويد -و منبع آب را هم به خاطر شباهت به چشم،
به خاطر آبى كه در آن هست ،عين مىگويند .11و كلمه" يفجرون" از باب تفعيل از مصدر تفجير ساخته شده
و" تفجير در زمين" به معناى شكافتن زمين به منظور بيرون كردن آبهاى آن است .و بقيه الفاظ آيه روشن
است.
" لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فَال يَشْكُرُونَ" معنايش اين است كه :ما در زمين بستانها قرار داديم ،و
نيز آن را شكافتيم و چشمهها روان ساختيم ،تا مردم از ميوه آن باغها بخورند.
[توضیح جمله ":وَ ما عَمِلَ ْتهُ أَیْدِیهِمْ" در آیه ":لِیَأْ ُکلُوا ِمنْ ثَمَرِهِ َو ما عَمِلَ ْتهُ أَیْدِی ِهمْ ]"...
" وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ" -منظور از" عمل" همان فعل است ،و فرق بين" عمل" و" فعل" -به طورى كه راغب
گفته -اين است كه ":عمل" بيشتر اوقات در فعلى استعمال مىشود كه با قصد و اراده انجام شود ،و به همين
جهت كارهاى حيوانات و جمادات را به ندرت عمل مى گويند ،و باز به همين جهت عمل را به دو وصف"
صالح" و" فساد" توصيف مىكنند و مىگويند فالن عمل صالح است و آن ديگرى فاسد و طالح ،ولى مطلق
فعل را به اين دو صفت توصيف نمىكنند.16

و كلمه" ما" در جمله" و ما عملته" نافيه است و معنايش اين است كه :تا از ميوه آن بخورند ،ميوهاى كه
دست خود آنان درستش نكرده تا در تدبير ارزاق شريك ما باشند ،بلكه ايجاد ميوه و تتميم تدبير ارزاق به
وسيله آن از چيزهايى است كه مخصوص ماست ،بدون اينكه از آنها كمكى گرفته باشم ،پس با اين حال چه
مىشود ايشان را كه شكرگزارى نمىكنند.
مؤيد اينكه :كلمه" ما" نافيه است ،آيه اواخر سوره است كه در مقام منت گذارى بر مردم به خلقت چارپايان،
به منظور تدبير امر ارزاق آنان و حياتشان مىفرمايد ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً  ...وَ
شكُرُو َن" چون در اين آيه نيز مىفرمايد :خلقت چارپايان كه
مِنْها يَأْكُلُونَ وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ مَشا ِربُ أَ فَال يَ ْ
وسيله اكل و شرب شماست ،عمل دست من است ،يعنى عمل دست شما نيست ،در نتيجه كلمه" ما" در آيه
مورد بحث نافيه است.
" أَ فَال يَشْكُرُو َن" -اين جمله ناسپاسى مردم را تقبيح نموده ،آنان را در اين كار سرزنش مىكند .و سپاسگزارى
مردم از خدا در برابر اين تدبير به اين است كه :نعمتهاى جميل خدا را عمال و نيز به زبان اظهار بدارند ،و
خالصه اظهار كنند ك ه بندگان او ،و مدبر به تدبير اويند ،و اين خود عبادت است ،پس شكر خدا عبارت است
از اينكه :به ربوبيت او ،و اينكه تنها او معبود و اله است اعتراف كنند.
خلَقَ الْأَزْواجَ کُلَّها مِمَّا ُتنْ ِبتُ الْأَرْضُ ]"...
[بیان مفاد آیه ":سُبْحا َن الَّذِي َ
" سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَ ْرضُ وَ ِمنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال يَعْلَمُو َن" اين آيه تنزيه خداى تعالى
را انشاء مى كند ،چون قبال متذكر شد كه شكر او را در برابر خلقت انواع نباتات و رزقها از حبوبات و ميوهها
براى آنان نكردند ،با اينك ه اين كار را از راه تزويج بعضى نباتات با بعضى ديگر كرده ،هم چنان كه در جاى
ج".14
ديگر نيز فرموده ":وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِي ٍ
در ضمن اين آيه اشاره مى كند به اينكه :مساله تزويج دو چيز با هم و پديد آوردن چيز سوم ،اختصاص به
انسان و حيوان و نبات ندارد ،بلكه تمامى موجودات را از اين راه پديد مى آورد ،و عالم مشهود را از راه
استيالد تنظيم مى فرمايد ،و به طور كلى عالم را از دو موجود فاعل و منفعل درست كرده كه اين دو به منزله
نر و ماده حيوان و انسان و نباتند ،هر فاعلى با منفعل خود برخورد مىكند و از برخورد آن دو ،موجودى سوم
پديد مى آيد ،آن گاه خدا را تنزيه كرده ،مىفرمايد ":سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ -منزه

است خدايى كه همه جفتها را آفريده" .پس جمله مذكور به داللت سياق ،انشاى تنزيه و تسبيح خداست،
نه اينكه بخواهد از منزه بودن او خبر دهد.
و جمله" مِمَّا تُنْبِتُ الْأَ ْرضُ" با جمله بعديش ،بيان براى ازواج است .آنچه كه زمين مىروياند ،عبارت است
از نباتات ،و ممكن هم هست بگوييم شامل حيوانات (كه يك نوع از آن آدمى است) نيز مىشود ،چون اينها
هم از مواد زمينى درست مى شوند ،خداى تعالى هم در باره انسان كه گفتيم نوعى از حيوانات است فرموده":
وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً" 15باز مؤيد اين احتمال ظاهر سياق است كه شامل تمامى افراد مبين مىشود،
چون مىبينيم كه حيوان را در عداد ازو اج نام نبرده ،با اينكه زوج بودن حيوانات در نظر همه از زوج بودن
نبات روشنتر بود .پس معلوم مىشود منظور از" مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ -هر چه را كه زمين از خود مىروياند"
همه گياهان و حيوانات و انسانهاست.
" و من انفسهم" -يعنى از خود مردم و" مِمَّا ال يَعْلَمُو َن" يعنى از آنچه مردم نمىدانند و آن عبارت است از
مخلوقاتى كه هنوز انسان از وجود آنها خبردار نشده ،و يا از كيفيت پيدايش آنها ،و يا از كيفيت زياد شدن
آنها اطالع پيدا نكرده.
ل نَسْ َلخُ مِنْهُ النَّهارَ)]
[مراد از بیرون کشیدن روز از شب (وَ آ َیةٌ لَ ُهمُ اللَّیْ ُ
" وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ" اين آيه شريفه آيتى ديگر از آيتهاى داله بر ربوبيت خدا
را ذكر مىكند ،آيت هايى كه داللت دارد بر وجود تدبيرى عام آسمانى ،براى پديد آمدن عالم انسانى ،و اين
آيت را در خالل چهار آيه بيان فرموده است.
و در اين معنا هيچ شكى نيست كه :آيه شريفه مى خواهد به پديد آمدن ناگهانى شب به دنبال روز اشاره كند،
و كلمه" نسلخ" از مصدر" سلخ" است كه به معناى بيرون كشيدن است ،به همين جهت با كلمه" من" متعدى
شده ،چون ،اگر به معناى كندن بود ،هم چنان كه در عبارت" سلخت االهاب عن الشاة -پوست را از گوسفند
كندم" به اين معنا است (و به همين جهت كسى را كه شغلش اين كار است سالخ مىگويند) ،مىبايستى در
آيه مورد بحث هم با كلمه" عن" متعدى شده باشد ،پس از اينكه با كلمه" من" متعدى شده مىفهميم كه
سلخ در اين آيه به معناى بيرون كشيدن است ،نه كندن.

[معناى آیه ":وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها"]
" وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِي ِم" معناى آيه اين است كه :خورشيد به طرف قرار
گرفتن خود حركت مى كند و يا تا آنجا كه قرار گيرد حركت مىكند ،يعنى تا سرآمدن اجلش ،و يا تا زمان
استقرار ،و يا محل استقرارش حركت مىكند.
حال ببينيم معناى جريان و حركت خورشيد چيست؟ از نظر حس اگر حساب كنيم ،حس آدمى براى آفتاب
اثبات حركت مى كند ،حركتى دورانى پيرامون زمين ،و اما از نظر بحثهاى علمى قضيه درست به عكس است.
يعنى خورشيد دور زمين نمىچرخد ،بلكه زمين به دور خورشيد مىگردد .و نيز اثبات مىكند كه :خورشيد با
سياراتى كه پيرامون آنند به سوى ستاره" نسر ثابت" حركتى انتقالى دارند .و به هر حال حاصل معناى آيه
شريفه اين است كه :آفتاب پيوسته در جريان است ،مادامى كه نظام دنيوى بر حال خود باقى است ،تا روزى
كه قرار گيرد و از حركت بيفتد ،و در نتيجه دنيا خراب گشته ،اين نظام باطل گردد.
" ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" -يعنى جريان مزبور خورشيد تقدير و تدبيرى است از خدايى كه عزيز است،
يعنى هيچ غلبهگرى بر اراده او غلبه نمىكند ،و عليم است ،يعنى به هيچ يك از جهات صالح در كارهايش
جاهل نيست.
[مقصود از اینكه فرمودَ ":و الْقَمَرَ َقدَّرْنا ُه مَنا ِزلَ حَتَّى عا َد کَالْعُرْجُونِ ا ْلقَدِیمِ"]
" وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ" كلمه" منازل" جمع" منزل" است كه اسم مكان از نزول،
و به معناى محل پياده شدن و منزل كردن است ،و ظاهرا مراد از" منازل" نقاط بيست و هشتگانهاى است
كه ماه تقريبا در مدت بيست و هشت شبانه روز طى مىكند.
و كلمه" عرجون" به معناى ساقه شاخه خرماست ،البته از نقطهاى كه از درخت بيرون مىآيد ،تا نقطهاى كه
برگها از آن منشعب مىشود .اين قسمت از شاخه را" عرجون" مىگويند ،كه (به خاطر سنگينى برگها معموال)
خميده مى شود ،و معلوم است كه اگر چند ساله شود خميدگىاش بيشتر مىگردد ،و اين قسمت چوبى زرد
رنگ ،و چون هالل قوسى است و لذا در اين آيه هالل را به اين چوب كه چند ساله شده باشد تشبيه كرده.
و" قديم" به معنى عتيق است.
اين آيه شريفه به اختالف منظرههاى ماه براى اهل زمين اشاره مى كند ،چون در طول سى روز به شكل و
قيافههاى مختلفى ديده مى شود ،و علتش اين است كه :نور ماه از خودش نيست ،بلكه از خورشيد است ،و به
همين جهت (مانند هر كره اى ديگر هميشه) تقريبا نصف آن روشن است ،و قريب به نصف ديگرش كه

روبروى خورشيد نيست تاريك است ،و اين دگرگونى هم چنان هست تا دوباره به وضع اولش برگردد اگر
ماه را در صورت هاللى اش فرض كنيم ،روز بروز قسمت بيشترى از سطح آن كه در برابر آفتاب است به
طرف زمين قرار مى گيرد ،تا برسد به جايى كه تقريبا تمامى يك طرف ماه كه مقابل خورشيد قرار گرفته ،به
طرف زمين هم قرار گيرد (ماه شب چهارده) از آن شب به بعد دوباره رو به نقصان نهاده تا برسد به حالت
اولش كه هالل بود.
و به خاطر همين اختالف كه در صورت ماه پيدا مى شود ،آثارى در دريا و خشكى و در زندگى انسانها پديد
مى آيد ،كه در علوم مربوط به خودش بيان شده است.
پس آيه شريفه از آيت قمر ،تنها احوالى را كه نسبت به مردم زمين به خود مى گيرد بيان كرده ،نه احوال خود
قمر را و نه احوال آن را نسبت به خورشيد.
و از اين جا است كه مىتوان گفت :بعيد نيست مراد از" تجرى" در جمله" وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها"
اشاره باشد به احوالى كه خورشيد نسبت به ما دارد ،و حس ما از ظاهر اين كره احساس مىكند ،و آن عبارت
است :از حركت روزانه و فصلى و ساليانهاش.
همچنين بعيد نيست كه :مراد از جمله" لمستقر لها" اشاره باشد به حالى كه خورشيد فى نفسه دارد ،و آن
عبارت است از اينكه :نسبت به سياراتى كه پيرامونش در حركتند ،ساكت و ثابت است ،پس گويا فرموده:
يكى از آيت هاى خدا براى مردم اين است كه خورشيد در عين اينكه ساكن و بى حركت است ،براى اهل
زمين جريان دارد ،و خداى عزيز عليم به وسيله آن سكون و اين حركت پيدايش عالم زمينى و زنده ماندن
اهلش را تدبير فرموده( ،و خدا داناتر است).
" لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَ َلكٍ يَسْبَحُونَ" معناى آيه اين است كه:
شمس و قمر همواره مالزم آن مسيرى هستند كه برايشان ترسيم شده ،نه خورشيد به ماه مىرسد تا به اين
وسيله تدبيرى كه خدا به وسيله آن دو جارى ساخته مختل گردد ،و نه شب از روز جلو مىافتد ،بلكه اين دو
مخلوق خدا در تدبير پشت سر هم قرار دارند ،و ممكن نيست از يكديگر جلو بيفتند ،و در نتيجه دو تا شب
به هم متصل شوند يا دو تا روز به هم بچسبند.
در اين آيه شريفه تنها فرمود :خورشيد به ماه نمىرسد ،و شب از روز جلو نمىزند ،و ديگر نفرمود :ماه هم
به خورشيد نمىرسد ،و روز هم از شب جلو نمىزند ،و اين بدان جهت است كه مقام آيه مقام بيان محفوظ
بودن نظم و تدبير الهى از خطر اختالف و فساد بود ،و براى افاده اين معنا خاطرنشان ساختن يك طرف قضيه

كافى بود ،و چون خورشيد بزرگتر و قوىتر از ماه ،و ماه كوچكتر و ضعيفتر از خورشيد است ،لذا نرسيدن
خورشيد به ماه را ذكر كرد و از ذكر آن ،حال عكسش هم روشن مىشود ،و شنونده خودش مىفهمد وقتى
خورشيد با آن بزرگى و قوتش نتواند به ماه برسد ،ماه به طريق اولى نمىتواند به خورشيد برسد.
و همچنين است شب ،چون شب عبارت است از نبود روزى كه اين شب ،شب آن روز است ،و وقتى شب
كه يك امر عدمى است ،و طبعا متاخر از روز است ،نتواند از روز پيشى گيرد ،عكسش هم معلوم است ،يعنى
شنونده خودش مىفهمد كه روز هم از شب يعنى از عدم خودش پيشى نمىگيرد.
[شمس و قمر تابع تدبیر خدا و مالزم مسیر خود هستند و خورشید به ماه نمىرسد و شب از روز جلو
نمىافتد]
" وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ" -يعنى هر يك از خورشيد و ماه و نجوم و كواكب ديگر در مسير خاص به خود
حركت مىكند و در فضا شناور است ،همان طور كه ماهى در آب شنا مىكند ،پس كلمه" فلك" عبارت است
از همان مدار فضايى كه هر يك از اجرام آسمانى در يكى از آن مدارها سير مىكنند ،و چون چنين است بعيد
نيست كه مراد از كلمه" كل" هر يك از خورشيد و ماه و شب و روز باشد ،هر چند كه در كالم خداى تعالى
شاهدى بر اين معنا نيست.
" وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" راغب مىگويد ":كلمه" ذرية" در اصل به معناى فرزندان
خردسال است ،ولى در استعمالهاى متعارف در خردساالن و بزرگساالن هر دو استعمال مىشود ،هم در يك
نفر به كار مى رود ،و هم در چند نفر ،ولى اصلش به معناى چند نفر است .13و كلمه" فلك" به معناى كشتى
است .و كلمه" مشحون" به معناى مملو است.
اين آيه شريفه آيت ديگرى از آيتهاى ربوبيت خداى تعالى را بيان مىكند ،و آن عبارت است از جريان
تدابير او در درياها كه ذريه بشر را در كشتى حمل مىكند و كشتى از آنان و از اثاث و كاالى آنان پر مىشود،
و از يك طرف دريا به طرف ديگر دريا عبور مىكنند و دريا را وسيله و راه تجارت و ساير اغراض خود قرار
مىدهند.
آرى كسى ايشان را در دريا حمل نمىكند ،و از خطر غرق حفظ نمىكند ،مگر خداى تعالى ،چون تمامى آثار
و خواصى كه بشر در سوار شدن به كشتى از آنها استفاده مى كند ،همه امورى است كه خدا مسخرش كرده،

و همه به خلقت خدا منتهى مىگر دد ،عالوه بر اين ،اين اسباب اگر به خدا منتهى نشود ،هيچ اثر و خاصيتى
نخواهد داشت.
" وَ خَ َلقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُو َن" مراد از اين جمله -به طورى كه ديگران 17تفسير كردهاند -چارپايان است،
چون در جاى ديگر ،كشتى و چارپايان را با هم آورده و فرموده ":وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ"
و نيز فرموده ":وَ عَلَيْها وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ"
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" وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَال صَرِيخَ لَهُمْ وَ ال هُمْ يُنْقَذُونَ" كلمه" صريخ" به معناى آن كسى است كه ناله آدمى را
بشنود و استغاثه او را جواب گويد و به فرياد او برسد .و كلمه" انقاذ" به معناى نجات دادن از غرق است.
و اين آيه شريفه با آيه قبلش كه مىفرمود ":أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّ َتهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" متصل است و مىخواهد
بفرمايد :اختيار ،با ماست ،اگر خواستيم غرقشان مىكنيم ،و در اين صورت احدى نيست كه استغاثه آنان را
جواب بدهد ،و هيچ نجات دهندهاى نيست كه ايشان را از غرق شدن برهاند.
[معناى جمله" اتَّقُوا ما بَیْنَ أَیْدِیكُ ْم وَ ما خَ ْلفَكُ ْم" و جواب کفار به دعوت به تقوى (پرواز از خالق)]
" وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" بعد از آنكه آيتهايى كه داللت بر ربوبيت
خدا مى كرد برشمرد ،اينك در اين آيه شريفه مشركين را مذمت مىكند به اينكه حق اين آيتها را رعايت
ننموده ،و بدانها اقبالى نكرده و آثار آنها را بر آنها مترتب نساختند .وقتى به ايشان گفته مىشود كه :اين
آيتهاى روشن ناطقند بر اينكه پروردگار شما" اللَّه" است ،پس هم از معصيت او در حال حاضر بپرهيزيد،
و هم از گناهانى كه ق بال كرده بوديد و يا پس از عذاب شرك و گناهانى كه بدان مبتالييد ،و آنچه قبال مرتكب
شده بوديد بپرهيزيد و يا پس از شرك و گناهانى كه فعال در زندگى دنيا داريد ،و از عذابى كه در آخرت
هست بپرهيزيد ،از اين سخن اعراض نموده و اين دعوت را اجابت نمىكنند .و اين اعراضشان بر حسب
عادتى است كه هميشه در باره همه آيات دارند ،آياتى كه به وسيله آن تذكر داده مىشوند.
با اين بيان اين نكته روشن مىشود كه :مراد از" ما بَيْنَ َأ ْيدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُ ْم" شرك و گناهانى است كه در
حال حاضر و در قبل از اين بدان مبتال بودند ،و يا مراد عذابى است كه بدين سبب مستوجب آن شدند ،و

برگشت هر دو به يكى است ،و يا مراد شرك و گناهان در دنيا و عذاب در آخرت است .و اين وجه از وجوه
ديگر وجيهتر است.
[عكس العمل کفار در برابر دعوت به انفاق (شفقت و خدمت به خلق)]
جمله" وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَ َزقَكُمُ اللَّهُ" متضمن دعوت كفار به انفاق بر فقرا و مساكين است .و اگر از
اموال آنان تعبير كرد به" آنچه خدا روزيشان كرده" براى اين است كه اشاره كند به اينكه مالك حقيقى اموال
آنان خداست كه با آن اموال روزيشان داده و ايشان را مسلط بر آن اموال كرده است و همين خداست كه فقرا
و مساكين را بيافريده و ايشان را محتاج آنان كرده تا از زيادى مئونه خود حوائج ايشان را برآورند و به ايشان
انفاق كنند و احسان و خوشرفتارى نمايند ،چون خدا احسان و خوشرفتارى را دوست مىدارد.
" قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ" -اين جمله جوابى است كه كفار از دعوت به
انفاق دادهاند ،و اگر از گوينده اين سخن به اسم ظاهر" ا َّلذِينَ كَفَرُوا" تعبير كرده ،با اينكه مقتضاى مقام اين
بود كه از آنان با ضمير تعبير كند ،و بفرمايد ":قالوا -گفتند" براى اين است كه به آن علتى كه وادارشان كرده
اين حرف را بزنند اشاره كرده باشد و بفرمايد كفرشان نسبت به حق ،و اعراضشان از آن ،به خاطر پيروى
شهوات ،علت شد كه ب ه مثل اين عذرها كه اساسش روگردانى از دعوت فطرت است ،عذرخواهى كنند ،چون
فطرت هر انسانى حكم مى كند كه بايد نسبت به خلق خدا شفقت ورزيد ،و آنچه كه در اجتماع فاسد گشته
اصالح كرد.
و به عين همين جهت است كه از مؤمنين نيز به" لِلَّذِينَ آمَنُوا" تعبير كرده كه اسم ظاهر است با اينكه مقتضاى
مقام اين بود كه بفرمايد ":قالوا لهم ا نطعم" تا بفهماند آن علتى كه مؤمنان را وادار كرد به اينكه به كفار
بگويند ":از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد" همانا ايمان ايشان به خدا بود.
و در اينكه كفار گفتند ":آيا طعام دهيم به كسى كه اگر خدا مىخواست خودش به او طعام مىداد" اشاره
است به اينكه :اگر مؤمنين گفتند ":از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد" ،از اين باب گفتند كه انفاق به فقرا
از امورى است كه خدا خواسته و اراده كرده ،و خالصه از احكام دين خداست ،لذا كفار آن را رد كرده و
گفتند كه :اگر خدا اراده كرده بود خودش طعامشان مىداد ،پس اينكه مىبينيم نداده معلوم مىشود اراده نكرده،
چون اراده خدا از مرادش تخلف نمىكند.

و اين جواب مغالطهاى است كه :در آن ،بين اراده تشريعى خدا و اراده تكوينىاش خلط كردهاند ،چون اساس
اراده تشريعى خدا امتحان و هدايت بندگان است به سوى آنچه كه هم در دنيا و هم در آخرت صالح حالشان
در آن است ،و معلوم است كه چنين ارادهاى ممكن است با عصيان كردن از مرادش تخلف كند.
ولى اراده تكوينى از مرادش تخلف نمىكند ،و معلوم است كه مشيت و اراده خدا كه به اطعام فقرا و انفاق بر
آنان تعلق گرفته ،مشيت و اراده تشريعى است نه تكوينى .پس تخلف اين اراده در مورد فقرا تنها كشف
مى كند از اينكه كفار توانگر ،از آنچه كه بدان مامور شدند تمرد و عصيان ورزيدند ،و هيچ داللتى ندارد بر
اينكه اراده خدا به اين عمل آنان تعلق نگرفته ،و مؤمنين در اين مدعا دروغ گفتهاند.
" إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" -اين جمله تتمه سخن كفار است ،و خطابشان در آن به مؤمنين است كه
مىگويند :شما مؤمنين كه ادعا مى كنيد خدا به ما دستور داده انفاق كنيم ،و انجام اين دستور را از ما خواسته،
در گمراهى روشنى هستيد.
[سوره یس ( :)63آیات  74تا ]36
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )48ما يَنْظُرُونَ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ ()49
فَال يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ( )51وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
( )51قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ( )51إِنْ كانَتْ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً
فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ ( )56فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِالَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( )54إِنَّ أَصْحابَ
الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ ( )55هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِال ٍل عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ ( )53لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما
يَدَّعُونَ ( )57سَالمٌ قَوْالً ِمنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ( )58وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ( )59أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَ ْن
ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( )31وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ( )31وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِالًّ كَثِير ًا
أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ( )31هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( )36اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( )34الْيَوْمَ نَخْتِم ُ
عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَ ْيدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ َأرْجُلُهُمْ بِما كانُوا َي ْكسِبُونَ ( )35و مىگويند پس اين وعده قيامت كى
مىرسد اگر راست مىگوييد ( .)48آنان منتظر جز يك صيحه نيستند صيحهاى كه ايشان را بگيرد در حالى كه
سرگرم مخاصمه باشند ( .)49صيحهاى كه وقتى رسيد ديگر اينان نه مىتوانند سفارشى كنند و نه به اهل خود
برگردند ( .)51بعد از آن صيحه بار ديگر در صور دميده مى شود ،ناگهان همه از قبرها به سوى پروردگارشان
مىشتابند ( .)51در حالى كه مىگويند ":واويال چه كسى ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت؟ اين همان
وعدهاى است كه خداى مهربان (به توسط انبيايش) به ما مىداد و (معلوم شد) انبياى او راست مىگفتهاند
( .)51آن نفخه هم به جز يك صيحه نيست كه ناگهان همگى نزد ما حاضر مىشوند ( .)56امروز به هيچ وجه

احدى ستم نمىشود و جزايى به شما داده نمىشود مگر خود آن اعمالى كه مىكرديد ( .)54به درستى كه
اهل بهشت امروز در ناز و نعمت هستند و از هر فكر ديگر فارغند ( .)55هم خود و هم همسرانشان در زير
سايه بر كرسىها تكيه مىزنند ( .)53و ميوه اى در آنجا در اختيار دارند و هر چه بخواهند در اختيارشان قرار
مىگيرد ( .)57در آن روز به عنوان پيام از پروردگار مهربان به ايشان ابالغ سالم مىشود ( .)58و در جمع
مردم گفته مىشود :هان اى مجرمين از ساير مردم جدا شويد ( .)59مگر با شما عهد نسبتم و نگفتم اى فرزندان
آدم شيطان را اطاعت مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است ( .)31و مگر نگفتم كه مرا بپرستيد كه صراط
مستقيم تنها همين است ( .)31و مگر اين شيطان نبود كه گروههاى بسيارى از شما را گمراه كرد آيا هنوز هم
به هوش نمىآييد (( .)31همه اين هشدارها را به شما داديم و نپذيرفتيد) اينك اين جهنمى است كه همواره
وعدهاش به شما داده مىشد ( .)36بچشيد امروز سوزش آن را به كيفر كفرى كه مىورزيديد ( .)34امروز مهر
بر دهانشان مىزنيم و دستهايشان با ما سخن مىگويد و پاهايشان به آنچه همواره مىكردند شهادت مىدهد
(.)35
بیان آیات
بعد از آنكه از تفصيل و شرح آيتهاى توحيد كه اجمالش را در اول گفتار آورده بود فارغ شد ،اينك شروع
كرده در تفصيل آن خبر اجمالى كه قبال از معاد داده بود ،و در اين تفصيل كيفيت قيام قيامت و احضار خلق
براى حساب و جزا و پاداشى كه به اصحاب جنت مىدهد ،و كيفرى را كه به مجرمين مىدهد ،شرح مىدهد.
" وَ َيقُولُونَ مَتى هذَا الْوَ ْعدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" سخنى است از كفار كه در مقام استهزا گفتهاند ،و منظورشان
انكار معاد است ،و شايد به همين جهت اسم اشاره" هذا -اين وعده" آورد كه مخصوص اشاره به نزديك
است ،و اينكه گفتند ":اگر راست مىگوييد" خطابشان به رسول خدا (ص) و همه مسلمانان است ،چون
رسول خدا (ص) و مؤمنين زياد داستان روز قيامت را به گوش آنان مىخواندند ،و به كيفر آن روز تهديدشان
مىكردند.
كلمه" وعد" به تنهايى" بدون كلمه وعيد" هم به معناى وعده خبر مىآيد و هم به معناى وعده شر .ولى اگر
هر دو با هم در كالمى بيايند "،وعد" به معناى وعده خير ،و" وعيد" به معناى وعده شر خواهد بود.
" ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ" كلمه" نظر" به معناى انتظار است .و مراد از" صيحه"
به شهادت سياق همان نفخه صور اولى است كه وقتى دميده مىشود همه مىميرند ،و اگر صيحه را به"
وحدت" وصف كرده ،براى اشاره به اين نكته است كه :امر كفار براى خدا (جلت عظمته) بسيار آسان است،

و براى او بيش از يك صيحه كارى ندارد .و كلمه" يخصمون" در اصل" يختصمون" بوده كه مصدر آن
اختصام ،به معناى مجادله و مخاصمه است.
و اين آيه شريفه جوابى است از اينكه كفار به عنوان استهزا گفتند ":پس اين وعده كى است ،اگر راست
مىگوييد" خداى تعالى هم در اين جمله كفار مسخره كننده را سخريه و استهزا كرده ،و به امر آنان بىاعتنايى
نموده.
و معناى آن اين است كه :اينها كه مىگويند" پس اين وعده كى است؟" در اين گفتارشان جز يك صيحه را
منتظر نيستند ،و اين يك صيحه فرستادنش براى ما آسان است ،نه هزينهاى دارد و نه زحمتى ،صيحهاى كه
وقتى ايشان را بگيرد ديگر راه گريز و نجاتى برايشان نمىگذارد ،بلكه ايشان را در حالى مىگيرد كه كامال از
آن غافلند ،و در بين خود مشغول مخاصمه مىباشند.
" فَال يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ" يعنى نتيجه چنين صيحهاى كه به ناگهانى مىرسد و مهلتشان
نمىدهد ،اين است كه همگى فورا بميرند ،در نتيجه ديگر نه مىتوانند سفارشى بكنند -چون مرگشان عمومى
است ،در نتيجه ديگر كسى نمىماند تا رفتگان به ماندگان سفارشى كنند -و نه مىتوانند به اهل خود برگردند،
چون بر فرض كه مرگشان در بيرون خانه برسد باز به اهلشان برنمىگردند.
" وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى َربِّهِمْ يَنْسِلُونَ" اين نفخه صور ،نفخه دومى است كه به وسيله آن
همه مردگان زنده مىشوند ،و قيامت برپا مىگردد .و كلمه" أجداث" جمع" جدث" است كه :به معناى قبر
است .و كلمه" ينسلون" از ماده" نسل" است كه :به معناى راه رفتن به سرعت است .و در تعبير از قيامت
به" الى ربهم -به سوى پروردگارشان" هشدار و توبيخى است براى كفار كه منكر ربوبيت خداى تعالى هستند.
و بقيه الفاظ آيه روشن است.
ق
ن بَعَثَنا مِنْ مَرْ َقدِنا هذا ما َوعَ َد الرَّحْمنُ وَ صَدَ َ
[تحلیل سخن کفار بعد از رستاخیز (قالُوا یا وَیْلَنا مَ ْ
الْمُرْسَلُونَ)]
" قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا ِمنْ مَرْقَدِنا هذا ما َوعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" كلمه" بعث" به معناى بپا داشتن
است .و كلمه" مرقد" اسم محل" رقاد -خواب" است ،و مراد از آن قبر است .و اگر كفار در قيامت مىگويند"
ن" و از خدا به رحمان تعبير مى كنند ،براى اين است كه به نوعى از خدا بخواهند بر آنان رحم
ما وَعَدَ الرَّحْم ُ

كند ،چون همينها بودند كه در دنيا مىگفتند ":وَ مَا الرَّحْمنُ" .61و جمله" وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" عطف است
ن"  ،چون جمله فعليه گاهى عطف بر جمله اسميه مىشود.
بر جمله" هذا ما وَعَدَ الرَّحْم ُ
و اينكه از در تعجب گفتند ":واى بر ما ،چه كسى ما را از خوابگاهمان بپا داشت؟" اساسش همان انكار معاد
است كه در دنيا مى ورزيدند و در دل از روز جزا غفلت داشتند ،و همواره مستغرق در هواها بودند ،وقتى به
طور ناگهانى سر از قبر درمىآورند و به سرعت به طرف محشر مىروند ،به عالمى كه جز عذاب شر ،انتظار
ديگرى در آن ندارند ،ناگزير دچار فزع اكبر و دهشتى مىگردند كه حتى كوهها تاب تحمل آن را ندارد ،و به
همين جهت طبق عادت و رسمى كه در دنيا در هنگام برخورد به خطر داشتند ،اولين عكس العملى كه نشان
مىدهند ،گفتن واويال است ،آن گاه مى پرسند :چه كسى آنان را از مرقدشان برانگيخت؟ و اين بدان جهت
است كه دهشت ،آنان را از توجه به هر چيز ديگرى غافل مىسازد.
بعد از گفتن واويال ،و بعد از پرسش از اينكه چه كسى آنان را از مرقدشان برانگيخته؟ به يادشان مىافتد كه
در دنيا فرستادگان خدا همواره وعده حق را در باره بودن روز بعث و جزا تذكرشان مىدادند ،آن وقت شهادت
مىدهند به حق بودن آن وعدهها و خود را پناهنده رحمت خدا مىكنند و مىگويند ":اين همان بعث و جزايى
بود كه رحمان وعده مىداد".
همين گفتارشان نيز از در نيرنگ و كيدى است كه :در دنيا به آن خو گرفته بودند ،هر وقت دشمن بر آنان
غلبه كرد ،شروع مىكردند به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصير .و در آخر با جمله" وَ صَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ" حقانيت رسوالن را تصديق مىكنند.
از بيان گذشته چند نكته روشن مىشود:
اول اينكه :چرا در هنگام بعث ،واويال مىگويند.
دوم اينكه :چرا اول مى پرسند :چه كسى آنان را از مرقدشان برانگيخته و سپس اقرار مىكنند به اينكه :اين
همان وعدهاى است كه رحمان داده ،و نيز اقرار مىكنند به حقانيت و صدق مدعاى مرسلين ،با اينكه ظاهر
آن سؤال اين است كه به همه اين مطالب جاهلند.
سوم اينكه :جمله" مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْ َقدِنا" و جمله" هذا ما َوعَدَ الرَّحْمنُ  "...هر دو از سخنان كفار است.

چهارم اينكه :جمله" هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ" جملهاى است مركب از مبتدا و خبر .و اينكه بعضى 61گفتهاند":
كلمه" هذا" صفت است براى مرقد ،چون گاهى اسم اشاره تاويل به مشتق مىشود ،و كلمه" ما" مبتدا و
خبرش محذوف است و تقديرش چنين است :چه كسى ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت ،آنچه رحمان
وعده داده حق است" دور از فهم است.
" إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ"يعنى آن صيحه و نفخهاى كه ايشان را ناگهانى
رسيد ،و بدون درنگ و مهلت همه را نزد ما حاضر ساخت ،نبود مگر يك نفخه و صيحه.
و تعبير به" لدينا -نزد ما" بدين جهت است كه روز قيامت روز حضور نزد خدا است براى فصل قضا و
رسيدگى به حساب اعمال و حقوقى كه مردم از يكديگر ضايع كردهاند.
" فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" يعنى در آن روز در بينشان به عدل قضاوت
مىشود .و به حق حكم مى شود و در نتيجه هيچ كس به هيچ وجه ستم نمىشود.
جمله" وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" عطف تفسيرى است براى جمله" فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً" و در
حقيقت بيانى برهانى براى نبودن ظلم در آن روز است ،چون داللت مى كند بر اينكه جزاى اعمال هر صاحب
عملى در آن روز خود اعمال اوست ،ديگر با چنين ج زايى ظلم تصور ندارد ،براى اينكه ظلم عبارت است از
بيجا مصرف كردن چيزى ،ولى عمل كسى را جزاى عملش قرار دادن ،بىجا مصرف كردن جزا نيست ،و بهتر
از آن تصور ندارد ،چه جزايى عادالنهتر از اينكه عين عمل كسى را مزد عملش قرار دهند؟
خطابى كه در اين آيه است كه مىفرمايد ":امروز خود اعمالتان را جزاى اعمالتان قرار مىدهند" با اينكه روز
قيامت هنوز نيامده ،از باب تمثيل قيامت و احضار آن و احضار مردمى است كه در آن هستند ،و اين خود
عنايتى است در كالم كه گوينده آينده را احضار كند ،و با مردمى كه در آينده قرار مىگيرند ،سخن بگويد.
[توضیحى در مورد اینكه فرمود ":ال تُجْزَ ْونَ إِلَّا ما کُ ْنتُمْ تَ ْعمَلُونَ -جز آنچه مىکردید جزا داده نمىشوید"]
و مخاطب به جمله" وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" همه مردمند ،چه اهل سعادت و چه اهل شقاوت ،هر
كس هر چه كرده چه خوب و چه بد ،عين آن را جزاى عملش قرار مىدهد.
[وصف و حال اصحاب الجنة در بهشت برین]

" إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُو َن" كلمه" شغل" به معناى كارى است كه آدمى را به خود مشغول
سازد و از كارهاى ديگر باز بدارد .و كلمه" فاكه" اسم فاعل از مصدر" فكاهت" است كه به معناى گفت و
شنودى است كه مايه خوشحالى باشد و ممكن هم هست به معناى تمتع و لذت بردن باشد ،و -به طورى كه
گفته 61شده -از مصدر مزبور غير از اسم فاعل هيچ فعلى مشتق نشده است.
" هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِاللٍ عَلَى الْأَرا ِئكِ مُتَّكِؤُ َن" كلمه" ظالل" جمع" ظل" است كه به معناى سايه است.
بعضى 66گفتهاند :جمع ظله -به ضمه ظاء -است ،كه به معناى سايبان (و چتر) يا سقف يا درخت و يا امثال
اينها است كه مانع از نفوذ نور خورشيد مىشود .و كلمه" ارائك" جمع" أريكه" است كه به معناى هر چيزى
است كه بدان تكيه كنند ،مانند پشتى و متكا و امثال آن.
و معناى آيه اين است كه :ايشان يعنى اهل بهشت و همسرانشان كه در دنيا محرم ايشان بودند و از مؤمنات
بودند  ،و يا حور العين كه همسران بهشتى ايشانند ،در سايه ها و يا در زير سايبانهايى كه ساتر از آفتاب يا هر
حرارت ديگرى است ،قرار دارند ،و بر پشتىها به عزت تكيه مىكنند.
" لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُو َن" كلمه" فاكهة" به معناى مطلق ميوهها است ،مانند :سيب ،پرتقال و امثال
آن .و كلمه" يدعون" از مصدر" ادعاء" است كه به معناى تمنى و خواستن است .يعنى مردم در بهشت ميوه
و نيز هر چه را تمنا و اشتها كنند و بطلبند در اختيار دارند.
" سَالمٌ قَوْلًا مِنْ َربٍّ رَحِي ٍم" كلمه" از ظاهر كالم برمى آيد كه اين سالم از خداى تعالى باشد ،و اين غير از
ن
آن سالمى است كه مالئكه به بهشتيان مىگويند و قرآن چنين حكايتش كرده ":وَ الْمَال ِئكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِ ْ
كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّا ِر".64
" وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُو َن" يعنى آن روز به مجرمين مىگوييم :از بهشتيان جدا شويد .و منظور از" آن
روز" روز قيامت است.
ن" كلمه" عهد" به معناى وصيت (سفارش)
" أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِي ٌ
است .و مراد از" عبادت كردن و پرستيدن شيطان" اطاعت اوست در وسوسههايى كه مىكند و به آن امر
مىكند (يعنى وسوسه هاى شيطان را اطاعت نكنيد ،زيرا كه) غير از خداوند و كسانى را كه خداوند دستور

داده نبايد اطاعت كرد .در اين آيه براى نپرستيدن شيطان چنين علت آورده كه :او براى شما دشمنى است
آشكار .آشكار بودن دشمنى اش هم از اين جهت است كه دشمن در دشمنى كردن خير كسى را نمىخواهد.
بعضى 65از مفسرين گفتهاند ":مراد از عبادت شيطان ،پرستش خدايان دروغين است و اگر اين پرستش را به
شيطان نسبت داده ،از اين جهت است كه :شيطان با تسويالت و جلوه دادنهاى خود ،اين عمل زشت را به
گردن بتپرستان گذاشته"  .ولى اين گونه تفسير كردن ،بيهوده خود را به زحمت افكندن است.
وجه اينكه چرا خداوند مجرمين را به عنوان بنى آدم خطاب كرده اين است كه دشمنى شيطان نسبت به
مشركين ،به خاطر غرض خا صى كه به آنها داشته باشد ،نبوده ،بلكه به خاطر اين بوده كه فرزندان آدم بودند.
و اين دشمنى در روز اول آن جا بروز كرد كه مامور به سجده بر آدم شد و زير بار نرفت و استكبار كرد،
نتيجه اش هم اين شد كه از درگاه خدا رانده شد از آن روز با ذريه آدم نيز دشمن گرديد و همه را تهديد كرد،
ن
و به طورى كه قرآن حكايت كرده گفت ":أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ َأخَّرْتَنِ إِلى يَ ْومِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِ َك َّ
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا".63
[مراد از عهد خدا با بنى آدم در آیه ":أَ لَ ْم أَعْهَ ْد إِلَیْ ُكمْ یا بَنِي آدَمَ َأنْ ال تَعْ ُبدُوا الشَّیْطانَ ]"...
و اما آن عهدى كه خداى تعالى با بنى آدم كرد كه شيطان را عبادت و پرستش و اطاعت نكنند ،همان عهدى
است كه به زبان انبيا و رسوالن خود به بشر ابالغ فرمود و تهديدشان كرد از اينكه او را پيروى كنند ،مانند
اين پيام كه فرمود ":يا بَنِي آدَمَ ال يَفْتِنَ َّنكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ" 67و نيز فرمود" وَ ال يَصُدَّنَّكُ ُم
الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ".68
" وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِي ٌم" اين جمله عطف است به جمله قبلش و ما در سابق در تفسير سوره حمد
در ذيل آيه" اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِي َم" تفسير صراط مستقيم را بيان كرديم.
" وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِ ْنكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَ ْعقِلُونَ" كلمه" جبل" -به كسره جيم و باء و تشديد الم -به معناى
جماعت است .و بعضى  69گفتهاند ":به معناى جماعت بسيار است" .و بناى آيه شريفه بر توبيخ و عتاب به

كفار است كه آيا كسى را اطاعت مىكنيد كه قبل از شما جماعتهاى بسيارى را گمراه كرد ،آيا نمىخواهيد
تعقل كنيد؟
" هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" كلمه" كنتم" استمرار را مىرساند و مى فهماند تهديدتان به جهنم يك بار و
دو بار نبود ،بلكه به زبان انبيا و رسوالن (ع) دائما تهديد مى شديد ،و اولين بارى كه تهديد شديد ،همان روزى
بود كه به ابليس فرمود ":إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَ لَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
ن".41
أَجْمَعِي َ
و در لفظ آيه اشاره هست به اينكه :در روز قيامت جهنم را حاضر مىكنند.
" اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُو َن" كلمه" صال" به معناى مالزمت و پيروى كردن است .و بعضى 41گفتهاند:
به معناى تحمل و چشيدن حرارت است .و از جمله" بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُو َن" برمىآيد كه خطاب آيه به كفار است.
پس معلوم مىشود ،مراد از" مجرمين" در چند آيه قبل هم همان كفارند.
جلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" يعنى هر يك از دست و
" الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْ ُ
پاهايشان شهادت مى دهد به آن كارهايى كه به وسيله آن عضو انجام داده اند ،مثال دستها به آن گناهانى شهادت
مىدهد كه صاحب دست به وسيله آن مرتكب شده( ،سيلى هايى كه به ناحق به مردم زده ،اموالى كه به ناحق
تصرف كرده ،شهادتهايى كه به ناحق نوشته و امثال آن) ،و پاها به خصوص آن گناهانى شهادت مىدهند كه
صاحب آن با خصوص آنها انجام داده (لگدهايى كه به ناحق به مردم زده ،قدمهايى كه به سوى خيانت و ظلم
و سعايت و فتنهانگيزى و امثال آن برداشته).
و از همين جا روشن مىگردد كه هر عضوى به عمل مخصوص به خود شهادت مىدهد و گويا مىگردد .و
نام دست و پا در آيه شريفه از باب ذكر نمونه است (و گرنه چشم و گوش و زبان و دندان ،و هر عضو ديگر
نيز به كارهايى كه به وسيله آنها انجام شده ،شهادت مىدهند).
ب حث روایتى [ (روایاتى در ذیل آیات گذشته مربوط به قیام قیامت و احوال دوزخیان و بهشتیان و ])...
در تفسير قمى در ذيل آيه" ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً  "...آمده كه :اين صيحه در آخر الزمان خواهد بود،
مردم در آن روزگار گرفتار يك صيحه مى شوند و در حالى كه مردم در بازارها مشغول مخاصمه هستند ،ناگهان

گرفتار اين صيحه گشته و همه در جا مى ميرند .و احدى نيست كه به خانه خود برگردد ،و يا سفارشى به
كسى بكند ،و همين است معناى جمله" فَال يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ".41
و در مجمع البيان گفته :در ضمن حديثى آمده كه :وقتى قيامت به پا مىشود كه مردم سرگرم كار و زندگى
خويشند و بساط و كار و كسب خود را گسترده ،سرگرم دادوستدند ،و قبل از آنكه آن را جمع كنند قيامت
به پا مىشود و چه بسا كه اشخاصى لقمه را برداشته به طرف دهان مىبرند ،و قيام قيامت در اين مدت كوتاه
فرا مى رسد ،و از رسيدن لقمه به دهانشان جلوگيرى مىكند .و چه بسا مردى در همان حالى كه مشغول پر
كردن حوض است تا دامهاى خود را آب دهد ،قبل از آب دادن قيامت به پا مىشود.46
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا (ص) ،و نيز از قتاده از آن جناب به طور مرسل-
بدون ذكر سند -روايت شده است.44
و در تفسير قمى در ذيل آيه" وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ" از امام (ع) روايت
آورده كه فرمود ":من االجداث" يعنى از قبرها .و در روايت ابى الجارود است كه از امام باقر (ع) در ذيل
جمله" يا وَيْلَنا مَنْ َبعَثَنا مِنْ مَرْ َقدِنا" فرمود :مالئكه در پاسخشان مىگويند ":اين همان وعدهاى است كه
رحمان مىداد ،و فرستادگان خدا راست مىگفتند.45
و در كافى به سندى كه به ابى بصير رسانده از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :ابو ذر -كه خدا رحمتش
كند -در خطبهاش مى فرمود :بين مرگ و قيامت بيش از خوابى كه بكنى و سپس بيدار شوى فاصله نيست.43
مؤلف :در بعضى از روايات آمده كه :خداى سبحان براى اهل محشر تجلى مىكند ،به جلوهاى كه آنان را از
غير به خود مشغول مى سازد مادامى كه آن تجلى هست به هيچ چيز ديگر توجه ندارند .و مراد از اين تجلى
برطرف شدن همه حجابهايى است كه بين آنان و آفريدگارشان وجود داشت ،نه اينكه مراد ديدن به چشم
باشد ،چون ديدن به چشم تنها از راه مقارنه جهات و ابعاد صورت مىگيرد ،و خداى تعالى در جهت قرار
ندارد و چنين چيزى در حق خداى تعالى محال است.

در كتاب اعتقادات صدوق از امام (ع) روايت كرده كه فرمود :هر كس گوش به سخن كسى بدهد ،به همين
مقدار او را پرستيده اگر گوينده از خدا بگويد شنونده خدا را پرستيده و اگر از ابليس بگويد ابليس را
پرستيده.47
و در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود :اينكه
در روز قيامت اعضاى بدن عليه آدمى شهادت مى دهد ،مربوط به آدم مؤمن نيست ،بلكه اين راجع به كسانى
است كه :عذاب خدا بر آنان حتمى شده باشد ،و اما مؤمن نامه عملش را به دست راستش مىدهند ،هم چنان
كه خداى تعالى فرمود:
" فَمَنْ أُو ِتيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْ َرؤُنَ كِتابَهُمْ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا -پس آن كسى كه نامهاش را به دست راستش
دهد ،اينگونه اشخاص خود كتاب خويشتن را مىخوانند ،و ذرهاى ظلم نمىشوند".48
و در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه از امام صادق از جدش (ع) روايت كرده كه فرمود :امير المؤمنين در
آن خطبهاش كه راجع به اوصاف قيامت است ،فرمود:
خداوند بر دهنها مهر مىزند و ديگر كسى نمىتواند سخنى بگويد ،بلكه به جاى زبان دستها سخن مىگويند،
و پاها شهادت مىدهند ،و پوست بدنها به زبان مىآيند ،و به آنچه كردهاند ناطق مىشوند ،پس نمىتوانند هيچ
جريانى را از خدا كتمان كنند.49
[سوره یس ( :)63آیات  33تا ]46
صرُونَ ( )33وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا
وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْ ِ
جعُونَ ( ) 37وَ مَنْ نُعَمِّ ْرهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَال يَعْقِلُونَ ( )38وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما
اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ ال يَرْ ِ
حيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ ( )71أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا
يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ ( ) 39لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ َ
خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ ( )71وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ ( )71وَ لَهُمْ
فِيها مَنافِعُ وَ مَشا ِربُ أَ فَال يَشْكُرُونَ ( )76وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ( )74ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُم ْ
وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ( )75فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ ( )73أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا
خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ( )77وَ ضَرَبَ لَنا مَثَالً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ()78
قُلْ يُحْيِيهَا ا لَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ( ) 79الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُ ْم

مِنْهُ تُوقِدُونَ ( )81أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلِيمُ
( ) 81إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَ َيكُونُ ( )81فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَ َلكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُو َن
()86
***
ترجمه آیات
و اگر بخواهيم ديدگانشان را محو مىكنيم آن وقت به سوى صراط مىشتابند و سبقت مىگيرند .اما نمىتوانند،
چون نمىبينند ( .)33و اگر بخواهيم بر جايشان مسخشان مى كنيم به طورى كه ديگر نتوانند رفت و برگشت
كنند ( .)37و هر كه را عمر طوالنى دهيم خلقتش را دگرگون مىكنيم آيا هنوز هم تعقل نمىكنند ( .)38و ما
پيغمبر را شعر نياموخته ايم و شعر گفتن شان او و سزاوار او نيست آنچه بدو آموختيم جز پند و قرآنى هويدا
نمىباشد ( .)39تا هر كه را زنده دل است بيم دهد و آنان هم كه كافر و مرده دلند گفتار خدا در باره آنان
محقق شود ( .)71مگر نمىب ينيد كه براى انسان از آنچه دست قدرت ما درست كرده حيواناتى آفريديم كه
مالك آن شدهاند ( .)71و حيوانات را براى ايشان رام كرده ايم كه هم مركوبشان است و هم از آن مىخورند
( .)71و از آن سودها و نوشيدنىها دارند ،پس چرا باز هم سپاس نمىگزارند ( .)76غير از خدا خدايانى
گرفتند تا شايد يارى شوند ( .)74بت ها نتوانند ايشان را يارى كنند و ايشان سپاه احضار شده آنهايند (.)75
گفتارشان تو را اندوهگين نكند چرا كه ما آنچه را پنهان كنند و آنچه را عيان سازند مىدانيم ( .)73مگر انسان
نمىبيند كه ما او را از نطفهاى آفريديم؟ چطور با وجود اين دشمنى آشكار شده است ( .)77براى ما مثلى زده
و خلقت نخستين خود را فراموش كرده مىگويد :چه كسى اين استخوانهاى پوسيده را در عين اينكه پوسيده
است زنده مىكند؟ ( .)78بگو همان خدايى كه بار اول آن را بدون الگو ايجاد كرد دوباره زندهاش مىكند و
او به همه مخلوقات دانا است ( .)79آن خدايى كه براى شما از درخت سبز آتش پديد آورد پس شما از آن
آتش مىافروزيد ( .)81آيا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده نمىتواند مانند آن بيافريند؟ چرا ،و او آفريدگار
داناست ( .)81كار او وقتى چيزى را اراده كند فقط همين است كه بدو بگويد :باش پس وجود يابد (.)81
منزه است آنكه سلطنت همه چيز به دست اوست و به سوى او بازگشت مىيابيد (.)86
بیان آیات [تهدید کفار به گرفتن چشمان و دگرگون ساختن خلقتشان]
اين آيات خالصهاى از معانى سابق است كه در سياقى ديگر بيان شدهاند و در ضمن كفار را به عذاب تهديد
نموده و به اين نكته نيز اشاره مىكند كه پيامبر اسالم (ص) فرستاده خداست و كتاب او ذكر و قرآن است ،نه

او شاعر است ،و نه كتابش شعر .و در آخر به خلقت چارپايان اشاره نموده ،و با آن بر مساله توحيد و معاد
احتجاج مىكند.
" وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُ ْبصِرُونَ" در مجمع البيان گفته :كلمه" طمس" به
معناى محو و نابود كردن چيزى است ،به طورى كه هيچ اثرى از آن نماند ،در نتيجه" طمس بر ديدگانت"
مثل پاك كردن خطى است كه نوشته شده .و نظي ر آن طمس بر مال است كه به معناى از بين بردن آن است
به طورى كه ديگر به هيچ دركى ادراك نشود .و" كور مطموس" و" طميس" آن كورى را گويند كه اصال
شكاف بين دو پلك را نداشته باشد.51
پس معناى جمله" وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ" اين است كه :اگر ما مىخواستيم هر آينه ديدگان ايشان را
از بين مى برديم به طورى كه هيچ اثرى از آن نباشد و ديگر نه ديدهاى داشته باشند ،و نه ديدى.
و معناى جمله" فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ" اين است كه :در طلب و خواست آن بودند كه به سوى طريق حق و واضح
سبقت گيرند ،خواستند به آن طريقهاى سبقت گيرند كه سالك آن گمراه نمىشود ،ولى آن را نديدند و هرگز
هم نخواهند ديد .پس استبعادى كه از جمله" فَأَنَّى يُبْصِرُو َن" استفاده مىشود ،خود كنايه از اين است كه هرگز
نخواهند ديد.
" وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ ال يَرْجِعُو َن" در مجمع البيان مىگويد :كلمه" مسخ"
برگشتن آدمى به خلقتى زشت و بد منظره است ،هم چنان كه در داستان بنى اسرائيل جمعى از انسانها به
صورت ميمون و خوك برگشتند .و نيز در معناى كلمه" مكانت" مىگويد :اين كلمه و كلمه" مكان" به يك
معنا است.51
و مراد از" مسخ كفار بر مكانى كه دارند" اين است كه ما چنين قدرتى داريم كه كفار را در همان جايى كه
فعال نشسته اند بدون اينكه از جايشان تكان دهيم ،و بدون اينكه خود را به زحمت اندازيم ،به صرف مشيت
خود مسخشان مىكنيم .پس كلمه" على مكانتهم" كنايه از اين است كه اين كار براى خداى تعالى آسان است
و هيچ سختى ندارد.

معناى جمله" فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ ال يَرْجِعُو َن" اين است كه :نه مىتوانند به سوى عذاب روانه شوند و نه از
عذاب برگردند و حالت قبل از عذاب خود را دريابند .پس كلمه" مضى" و" رجوع" كنايه هستند از برگشتن
به حالت سالمت ،و از باقى ماندن بر حالت عذاب و مسخ.
" وَ مَنْ ُنعَمِّرْهُ نُ َنكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَال يَ ْعقِلُونَ" كلمه" نعمره" از مصدر" تعمير" است كه به معناى طوالنى
كردن عمر است (تعبير خانه را هم از اين رو تعمير گفتهاند كه باعث طول عمر آن است) .و كلمه" ننكسه"
از مصدر" تنكيس" است كه به معناى برگرداندن چيزى است به صورتى كه بااليش پايين قرار گيرد و نيرويش
مبدل به ضعف گردد ،و زيادتش رو به نقصان گذارد .و انسان در روزگار پيرى همين طور مىشود :قوتش
مبدل به ضعف ،و علمش مبدل به جهل ،و ياد و هوشش مبدل به فراموشى مىگردد.
اين آيه شريفه مى خواهد براى امكان مضمون دو آيه قبل (كه مساله مسخ و كور كردن را خاطرنشان مىساخت)
استشهاد كند و بفرمايد آن خدايى كه خلقت انسان را در روزگار پيرىاش تغيير مىدهد ،و هر چه داده مىگيرد،
قادر است بر اينكه چشم كفار را از آنها بگيرد و ايشان را در همان جايى كه هستند مسخ كند.
و در اين جمله كه فرمود ":أَ فَال يَعْقِلُونَ" كفار را به خاطر نداشتن تعقل توبيخ مىكند و نيز تحريك مىكند
به اينكه به تدبر در اين امور بپردازند ،و از آن عبرت گيرند.
[توضیح اینكه فرمود :ما به پیامبر شعر نیاموختیم و شاعرى شایسته او نیست ( َو ما عَلَّمْنا ُه الشِّعْرَ َو ما
یَنْبَغِي لَهُ)]
" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ" اين آيه شريفه عطف و برگشت به مطلبى است
كه در آغاز سوره آمده بود ،و آن تصديق رسالت رسول خدا (ص) است و اينكه كتابش از ناحيه خداى تعالى
نازل شده است.
پس جمله" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ" مى خواهد بفرمايد :ما به او شعر نياموختيم .و الزمه اين نفى آن است كه آن
جناب هيچ سررشته اى از شعر نداشته باشد ،نه اين كه شعر بلد باشد ولى از گفتن شعر امتناع بورزد ،براى
اين كه مثال خدا او را از اين كار نهى كرده باشد ،و نه اين كه بخواهد بفرمايد قرآن شعر نيست ،هر چند
رسول اسالم (ص) شعر هم بلد باشد .با اين بيان روشن مىگردد كه جمله" وَ ما يَنْ َبغِي لَهُ" در مقام منت
نهادن بر آن جناب است .و مى خواهد بفرمايد :خداى سبحان رسول اسالم را از گفتن شعر منزه داشته .پس
جمله مزبور مى خواهد جلو يك احتمالى را كه ممكن است كسى بدهد بگيرد .و حاصل آن اين است كه:
خيال نكنيد اين كه ما به وى شعر نياموختهايم نقصى براى اوست ،بلكه براى او كمال و مايه بلندى درجه ،و

نزاهت ساحت اوست ،نزاهت از ننگى كه متخصصين اين فن دارند ،كه با الفاظ معانى را آرايش داده و با
تخيالت شعرى معانى را تزيين مىكنند ،آن هم تخيالت كاذب ،كه هر چه دروغش دقيقتر باشد ،شعرش
مليحتر و دلپسندتر مى شود .و نيز كالم خود را بر طبق آهنگهاى موسيقى درمىآورند تا در گوش خوشتر
آيد ،و چنين كارى شايسته مقام رسول خدا (ص) نيست .و چگونه مىتواند شايسته او باشد ،با اينكه او
فرستاده خداست ،و آيت رسالت و متن دعوتش قرآن است كه كالمى است در بيان خود معجز و نيز ذكر
است و قرآن مبين.
و جمله" إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ" تفسير و توضيحى است براى جمله" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ"
به خاطر اينكه الزمه معناى آن اين است كه قرآن شعر نيست .پس انحصارى كه از جمله" إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ "...
استفاده مى شود ،از باب قصر قلب است و معنايش اين است كه :قرآن شعر نيست ،و قرآن چيزى نيست به
جز ذكر و خواندنى آشكارا .و معناى ذكر و خواندنى بودن قرآن اين است كه قرآن ذكرى خواندنى است ،از
طرف خدا كه هم ذكر بودنش روشن است ،و هم خواندنى بودنش و هم از ناحيه خدا بودنش.
ن" اين تعليل مربوط است به جمله" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ" و
" لِيُنْذِرَ َمنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِي َ
معناى مجموع آن دو چنين مى شود :ما به آن جناب شعر نياموختيم ،براى اينكه مردم زنده را با قرآن كه منزه
از خيالبافىهاى شعرى است انذار كند.
" أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ" در اين آيه يكى ديگر از آيات و دالئل
يگانگى خدا در ربوبيت و تدبير عالم انسانى را خاطرنشان مى سازد .آيتى كه نظير آيات توحيد در اول سوره
است ،كه مساله زنده كردن زمين مرده ،بيرون كردن دانهها و ميوهها ،و شكافتن چشمهها را خاطرنشان
مىساخت .و مراد از اينكه فرمود :چارپايان از چي زهايى است كه دستهاى خدا درستش كرده ،اين است كه:
كسى در خلقت آنها شركت ندارد و خلقت آنها مختص به خداست .پس عبارت" درست كردن با دستها"
كنايه از اختصاص است.
[مقصود از اینكه فرمود :انسان مالك چهار پایان است]
و جمله" فَهُمْ لَها مالِكُونَ" تفريع و نتيجهگيرى از جمله" خَلَقْنا لَهُمْ" است ،چون معناى" خَلَقْنا لَهُمْ" اين
است كه :ما چارپايان را به خاطر انسان خلق كردهايم و الزمه آن اختصاص چارپايان به انسان است ،و
اختصاص هم باألخره منتهى به ملكيت مى شود ،چون ملك اعتبارى در اجتماع ،خود يكى از شعب اختصاص
است.

" وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَ ْأكُلُونَ"" تذليل" چارپايان براى انسان به اين معنا است كه خداوند اين
حيوانات را براى انسانها رام و فرمانبردار كرده .اين همان تذليل و تسخير حيوان است براى انسان .و كلمه"
ركوب" -به فتحه راء -به معناى مركب است ،مانند :گاو و شتر كه بار آدمى را مىبرد.
و جمله" مِنْها يَأْكُلُو َن" به معناى اين است كه ":من لحمها ياكلون -از گوشتش مىخورند".
شكُرُو َن" مراد از" منافع" هر انتفاعى است كه آدمى از مو ،كرك ،پشم و
" وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَال يَ ْ
پوست حيوان و ساير منافع آن مىبرد .و كلمه" مشارب" جمع" مشرب" است كه مصدر ميمى و به معناى"
مشروب" است .و مراد از" مشروب" شير حيوانات است .و سخن در جمله" أَ فَال يَشْكُرُو َن" همان سخنى
است كه :در تفسير جمله" وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فَال يَشْكُرُونَ" ايراد كرديم.
و معناى آيات سهگانه اين است كه :آيا كفار نمى دانند كه ما به خاطر ايشان و به منظور تدبير امر زندگى ايشان
در دنيا ،چارپايانى از شتر و گاو و گوسفند خلق كرديم و نتيجهاش اين شد كه انسان مالك اين حيوانات
گرديد ،البته ملكيت به اين معنا ،كه صحيح است براى او هر نوع تصرفى كه خواست در اين حيوانات بكند،
و معارضى هم نداشته باشد .و ما اين حيوانات را براى ايشان رام و منقاد و مسخر آنها نموديم ،به طورى كه
ياراى عصيان و چموشى نداشته باشند .در نتيجه بع ضى از آنها باربر و مركب ايشان شد و بعضى ديگر ماكول
ايشان گشت ،يعنى از گوشت آنها استفاده مى كنند و منافع ديگرى هم از مو و پشم و پوست آنها مىبرند و
از شير آنها مىنوشند ،آيا باز هم شكر خدا نمىگزارند كه چنين تدبير كاملى در حق آنها به كار برده ،تدبيرى
كه كشف مى كند كه او پروردگار ايشان است و آيا باز هم از در شكر نعمت ،او را عبادت نمىكنند؟
" وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ" هر چه ضمير جمع در اين آيه است به مشركين برمىگردد،
چون مشركين بودند كه به جاى خدا خدايانى ديگر براى خود گرفتند به اميد اينكه آن خدايان ياريشان كنند.
و مراد از" آلهه" همان اصنام و يا شياطين و يا فرعونهاى بشرى است ،نه آن آلههاى كه از جنس مالئكه
مقربين ،و يا اوليائى از انسانها براى خود اتخاذ كرده بودند ،براى اينكه با ذيل آيه كه مىفرمايد :و هم لهم جند
محضرون -و مشركين براى آلهه لشكرى هستند كه در قيامت براى جزا حاضر مىشوند" نمىسازد ،چون
مالئكه مقرب خدا و اولياى او ،در اين جريان گناهى ندارند تا براى كيفر حاضر شوند.
و اينكه مشركين خدايانى مى گرفتند به اين اميد بوده كه آن خدايان ايشان را يارى كنند چون عامه مشركين
اين اعتقاد غلط را داشتند كه تدبير امورشان به اين خدايان واگذار شده ،و خير و شرشان هر چه هست در
دست خدايان قرار گرفته ،در نتيجه آن خدايان را عبادت مىكردند ،تا با عبادت خود از خويشتن راضىشان
كنند ،و در نتيجه بر ايشان خشم نگيرند و نعمت را از ايشان قطع ننموده و يا بال و نقمت نفرستند.

" ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ" يعنى آن آلههاى كه مشركين ،خداى خود گرفتهاند نمىتوانند
مشركين را يارى دهند ،براى اينكه هيچ خير و شرى را مالك نيستند.
[معناى جملهَ ":و هُ ْم لَهُمْ جُ ْندٌ مُحْضَرُو َن" که در باره احضار مشرکین و آلهه شان در قیامت است]
و در جمله" وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ" ظاهر عبارت مىرساند كه ضمير اول به مشركين ،و ضمير دوم به آلهه
برمى گردد .و مراد اين است كه :مشركين لشكريان آلهه هستند ،چون از لوازم لشكرى بودن ،تبعيت و مالزمت
است ،و مشركين خود را تابع آلهه مى دانستند ،نه آلهه را تابع خود .پس نمىشود گفت :آلهه براى مشركين
جند و لشكر هستند.
و مراد از اينكه فرمود ":محضرون -حاضر خواهند شد" اين است كه :مشركين را در روز قيامت حاضر
خواهند كرد تا كيفر شرك خود را بچشند .هم چنان كه خداى تعالى در جاى ديگر همين معنا را فرمودهَ ":و
ن
جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" 51و نيز فرموده ":وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِ َ
الْمُحْضَرِينَ" 56و حاصل معناى آيه اين مىشود :آلههاى كه مشركين براى خود ،خدا گرفتهاند نمىتوانند ايشان
را يارى كنند .اين م شركين تابع و پيرو آلهه شدند و مطيع آنها گشتند ،و در نتيجه در قيامت كه آلهه احضار
مىشوند آنها نيز احضار خواهند شد.
" فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ" كلمه" فاء" كه بر سر جمله" فَال يَحْزُنْكَ" درآمده فاى
تفريع است از نهى از اندوه بر حقيقت آلههاى كه اتخاذ كردند و آنها را پرستيدند به اميد آن كه ياريشان كنند،
مىفرمايد :وقتى حقيقت حال مشركين از اين قرار بود كه آن چيزهايى كه براى خود يار فرض كردند ابدا
قدرت بر يارى ايشان نداشتند ،و از سوى ديگر ،هم مشركين و هم ياوران فرضيشان براى عذاب احضار
مىشوند ،پس ديگر تو از شرك ايشان غمگين مباش ،براى اينكه ما از كار آنها غافل نيستيم تا بتوانند غافلگيرمان
نموده از عذاب ما فرار كنند .پس تو از سخنان ايشان محزون مشو ،كه ما از آنچه از سخنان خود را كه پنهان
دارند و يا آشكار گويند با خبريم.
" أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ" در اين آيه به مساله قيامت كه در سابق خاطرنشان
كرده بود برگشت نموده و به دنبال انكار مشركين براى اثبات آن احتجاج مىكند و بعيد نيست كه بيان تفصيلى
مطالب مشركين باشد كه جمله" فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ  "...اشاره اجمالى بدانست .و مراد از" رؤيت -ديدن" علم
قطعى است ،نه ديدن به چشم .و معنايش اين است كه :آيا انسان علم قطعى ندارد به اينكه ما او را از نطفهاى

خلق كرديم؟ و نكره آوردن" نطفه" به منظور تحقير آن است .و كلمه" خصيم" به معناى دشمنى است كه بر
خصومت و جدال اصرار مىورزد .و استفهام در آيه استفهام تعجبى است ،و معنايش اين است كه :از عجائب
اين است كه انسان مىداند كه ما او را از نطفهاى حقير و پشيز آفريديم ،با اين حال ناگهان دشمنى سرسخت
براى خود ما مىشود.
[استبعاد معاد توسط مشرکین و جواب خداى تعالى به این استبعاد]
" وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ" كلمه" رميم" به معناى استخوان پوسيده
حيِ الْعِظامَ وَ هِيَ َرمِيمٌ"
است .و جمله" وَ نَسِيَ خَلْقَ ُه" حال از فاعل" ضرب" مىباشد .و جمله" قالَ مَنْ يُ ْ
بيان آن مثلى است كه انسان مذكور (در باره مساله معاد) زده ،و به همين جهت بدون واو عاطفه آمده ،چون
كالم در معناى اين است كه كسى بپرسد :انسانها در انكار معاد چه مثلى زدهاند؟ پس در جواب بفرمايد:
" قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِي ٌم" و معناى آيه اين است كه :انسان براى ما مثلى زده و خلقت خود را
فراموش كرده ،كه در بار اول از نطفه خلق شده ،و اگر به ياد خلقت خود مىبود ،هرگز آن مثل را نمىزد ،و
آن مثل اين است كه :چه كسى اين استخوانها را در حالى كه پوسيده شده زنده مىكند؟ آرى ،اگر خلقت بار
اول خود را در نظر مى داشت ،خودش جواب اين اشكال خود را مىداد و كالم خود را رد مىكرد ،هم چنان
كه خداى تعالى ا ين جواب را به رسول گرامى خود تلقين كرد ،و آن اين است كه:
" قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" اين همان جوابى است كه :خداى تعالى به رسول
گرامى خود تلقين كرده .كلمه" انشاء" به معناى ايجاد ابتدايى است .و اگر فرموده ":اول مرة" با اينكه كلمه"
انشاء" آن را افاده مى كرد ،به منظور تاكيد بوده .و جمله" وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" اشاره است به اينكه خداى
تعالى نه چيزى را فراموش مى كند و نه نسبت به چيزى جاهل است ،و وقتى او آفريننده اين استخوانها در
آغاز و در نوبت اول بود و در مدتى هم كه اين استخوان حيات داشت نسبت به هيچ حالى از احوال آن،
جاهل نبود ،و بعد از مردنش هم جاهل به آن نبود ،ديگر چه اشكالى دارد كه دوباره آن را زنده كند؟ با اينكه
قدرت خدا نسبت به احياى اين" عظام" ثابت است ،و جهل و نسيانى هم در ساحت او راه ندارد.
" الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ِمنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ" اين آيه شريفه بيان است براى جمله" الَّذِي
أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ" .و كلمه" توقدون" مضارع" ايقاد" است كه به معناى شعلهور ساختن آتش است .و اين آيه
شريفه در اين صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند .استبعاد از اينكه چگونه
ممكن است چيزى كه مرده است زنده شود با اينكه مرگ و زندگى متنافيند؟ جواب مىدهد :هيچ استبعادى

در اين نيست ،ب راى اينكه آب و آتش هم با هم متنافيند ،مع ذلك خدا از درخت تر و سبز آتش براى شما
قرار داده و شما همان آتش را شعلهور مىكنيد.
و مراد از" شجر" -به طورى كه در بين مفسرين  54معروف است درخت مرخ -به فتحه ميم و سكون را و
خا -و درخت عفار -به فتحه عين -است كه اين دو درخت ،چنين وضعى دارند كه هر گاه به يكديگر ساييده
شوند مشتعل مىگردند و در قديم مردم براى تهيه آتش قطعهاى از شاخه اين درخت و قطعهاى ديگر از شاخه
آن مىگرفتند ،و با اينكه سبز و تر بودند "،عفار" را در زير و" مرخ" را روى آن قرار داده و به يكديگر
مىساييدند ،و هر دو به اذن خدا آتش مىگرفتند .پس مرده را زنده كردن ،عجيبتر از مشتعل كردن آتش از
چوب تر نيست ،با اينكه آب و آتش دو چيز متضادند.
" أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ" استفهام در آيه
استفهام انكارى است ،و آيه شريفه بيان همان حجت است كه در سابق در جمله" قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ
مَرَّةٍ" آمده بود ،چيزى كه هست اين بيان از بيان قبلى به ذهن نزديكتر است ،چون در بيان سابق ايجاد بار اول
انسان را دليل مى گرفت بر اينكه قادر است بر زنده كردن ايشان در آخرت ،ولى در اين آيه خلقت آسمانها و
زمين را كه به حكم و جدان و به فرموده خود خداى تعالى" لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ ِمنْ خَلْقِ النَّاسِ"
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بزرگتر از خلقت انسانهاست ،دليل گرفته بر قدرت او.
پس در حقيقت برگشت معناى آيه به اين مى شود كه :چگونه ممكن است كسى اين جرأت را به خود بدهد
كه بگويد خدايى كه عالم آسمانها و زمين را با آن وسعتى كه دارند خلق كرده ،و آن نظام عام عجيب را در
سراسر آن برقرار كرده ،به طورى كه تك تك نظامهاى جزئى آن دهشتآور و محير العقول است ،و يك نمونه
آن نظام هاى موجود در خصوص عالم انسانى است ،نمىتواند مثل همين مردم را دوباره خلق كند؟ نه ،هرگز
چنين چيزى ممكن نيست ،بلكه او قادر است ،چون او خالقى است عليم .و در اينكه مراد از خلق كردن مثل
كفار در قيامت چيست اقوال مختلفى هست.
ق
خلُ َ
[اقوال مختلف در باره خلقت مثل در آیه ":أَ وَ لَ ْیسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَ ْرضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ یَ ْ
مِثْلَهُمْ ]"...
بعضى 53گفتهاند ":مراد خلقت امثال كفار است يعنى اشخاص ديگر".

ولى اين معنا صحيح نيست ،براى اينكه با معناى كلمه" مثل" تا آنجا كه از لغت و عرف شناخته شده مغايرت
دارد.
بعضى 57ديگر گفتهاند ":مراد از مثل كفار خود كفار است ،مىخواهد بفرمايد خدا قادر است مثل ايشان را
خلق كند.
حق مطلب اين است كه گفته شود :مراد از خلق كردن مثل كفار اعاده ايشان بعد از مردن است براى جزاء،
هم چنان كه از كالم طبرسى( 58رحمة اللَّه عليه) در مجمع البيان نيز استفاده مىشود.
[توضیح مفاد آیه شریفه ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ َیقُولَ لَهُ کُنْ فَ َیكُونُ  "...و بیان مراد از امر و قول
در آن]
" إِنَّما أَمْ ُرهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ َيقُولَ لَهُ كُنْ فَ َيكُونُ  "...اين آيه شريفه از آيات برجسته قرآن كريم است كه كلمه
ايجاد را توصيف مىكند و مى فرمايد :خداى تعالى در ايجاد هر چيزى كه ايجاد آن را اراده كند ،بغير از ذات
متعالى خود به هيچ سببى ديگر نيازمند نيست ،نه در اينكه آن سبب مستقال آن چيز را ايجاد كند ،و نه در
اينكه خدا را در ايجاد آن كمك نمايد ،و يا مانعى را از سر راه خدا بردارد.
و نيز واضح است كه در مساله ايجاد و خلقت چيزى به نام ايجاد و يا وجود از خدا جدا نمىشود و به مخلوق
نمى چسبد ،و افاضه او نظير افاضه ما نيست كه وقتى چيزى به كسى مىدهيم ،از خود جدا مىكنيم و به او
ملحق مى سازيم .پس بعد از خداى تعالى چيز ديگرى جز وجود اشياء نيست.
و از اينجا روشن مىگردد كه :كلمه" ايجاد" يعنى كلمه" كن" عبارت است از همان وجود چيزى كه خدا
ايجادش كرده البته بدان اعتبار كه وجود منسوب به خدا و قائم به وجود خداست ،و اما به اين اعتبار كه
وج ودش وجود خود اوست ،موجود است نه ايجاد .و مخلوق است نه خلق.
و نيز روشن مى شود كه :آنچه از ناحيه خداى تعالى افاضه مى شود ،قابل درنگ و مهلت نيست ،و تبدل و
دگرگونى را هم تحمل نمىكند ،و تدريجيت نمى پذيرد ،و آنچه تدريجيت و مهلت و درنگ كه از موجودات
مشاهده مىكن يم ،از ناحيه خود آنها است نه از آن ناحيه كه رو به خدايند ،و اين خود بابى است كه هزار باب
از آن باز مىشود.

[معناى" ملكوت" و اینكه ملكوت هر چیزى به دست خدا است]
" فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَ ِدهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" كلمه" ملكوت" مبالغه در معناى ملك است ،مانند
كلمه" رحموت" و كلمه" رهبوت" كه مبالغه در معناى رحمت و وحشتاند.
با انضمام اين آيه به ما قبلش اين معنا به دست مىآيد كه :مراد از" ملكوت" آن جهت از هر چيزى است كه
رو به خداست ،چون هر موجودى دو جهت دارد ،يكى رو به خدا ،و يكى ديگر رو به خلق .ملكوت هر چيز
آن جهتى است كه رو به خدا است ،و ملك آن سمت رو به خلق است ممكن هم هست بگوييم :ملكوت به
معناى هر دو جهت هر موجود است ،و آيات زير هم بر همين معنا حمل مىشود "،وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ
ض"
ن" 59و" أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَ ْر ِ
مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَ ْرضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِي َ
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و" قُلْ َمنْ بِيَدِهِ مَ َلكُوتُ كُلِّ شَيْ ٍء".31
و اگر فرموده ملكوت هر چيزى به دست خداست ،براى اين است كه :داللت كند بر اينكه خداى تعالى مسلط
بر هر چيز است ،و غير از خدا كسى در اين تسلط بهره و سهمى ندارد.
و برگشت معنا در آيه" فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ" به اين است كه :خدا از استبعادى كه مشركين
در مساله معاد مى كنند ،منزه است ،چون مشركين غافلند از اينكه ملكوت هر چيزى به دست خدا و در قبضه
قدرت اوست.
و جمله" وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" خطاب به عموم مردم است ،چه مؤمن و چه مشرك ،و هم بيان نتيجهاى است از
بيان سابق بعد از تنزيه خدا.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته

